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Magazyn dla klientów firmy MAN Truck & Bus otrzymał
międzynarodową nagrodę Mercury Awards w kategorii magazynów
skierowanych do sektora transportowego

MAN Truck & Bus

Inmotion – magazyn dla klientów poświęcony pojazdom ciężarowym –
otrzymał w Nowym Jorku pierwszą nagrodę Mercury Awards w kategorii
magazynów skierowanych do sektora transportowego. Ten wydawany przez
firmę MAN Truck & Bus międzynarodowy magazyn klientów ukazuje się w
ponad 80 krajach w nakładzie około 160.000 egzemplarzy. Każde wydanie
ukazuje się w 25 krajach, w 16 językach, a publikowane informacje są
indywidualnie dostosowane do specyfiki poszczególnych krajów.
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„W firmie MAN klient stoi w centrum uwagi. Oczekuje od nas najlepszych
produktów o najwyższej jakości“, wyjaśnia Joachim Kelz, redaktor naczelny
magazynów dla klienta w firmie MAN Truck & Bus. „Te cele konsekwentnie
wdrażamy w Inmotion. Jestem bardzo dumny z otrzymanego wyróżnienia,
gdyż jest ono potwierdzeniem naszych starań.“
Tematyka poruszana w naszym magazynie jest bardzo różnorodna i
obejmuje raporty dotyczące transportu, prezentację nowych produktów i
technologii, międzynarodowe reportaże oraz ciekawe wskazówki
profesjonalistów dedykowane profesjonalistom. Czytelnikami magazynu są
właściciele firm transportowych, kierowcy i wszyscy zainteresowani
informacjami o firmie MAN – podanymi rzeczowo i w ciekawej formie. Od
początku roku nasz magazyn dostępny jest także w wersji online na stronie
www.man-inmotion.com. Wersja internetowa uzupełnia wydanie papierowe o
aktualne artykuły i filmy wideo na temat technologii i produktów oraz
obejmuje także kanały społecznościowe firmy MAN.
Mercury Awards należy do najważniejszych na świecie wyróżnień w
dziedzinie wydawnictw korporacyjnych. O zwycięstwo każdego roku ubiega
się około 1.000 tytułów. Publikacje oceniane są przez ponad 100
międzynarodowych ekspertów w dziedzinie wzornictwa, marketingu i
komunikacji korporacyjnej. Jednym z kryteriów oceny jury jest efektywność i
kreatywność sposobu przekazywania publikowanych treści danej grupie
odbiorców.
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MAN Truck & Bus wydaje magazyn Inmotion we współpracy z monachijską
agencją Journal International.

Grupa MAN należy do wiodących europejskich przedsiębiorstw sektora zintegrowanych rozwiązań transportowych. W roku 2012 jej obroty
przekroczyły 15,8 miliardów euro. Firma MAN oferuje pojazdy ciężarowe, autobusy, silniki wysokoprężne, turbiny oraz napędy specjalne,
zatrudniając w swoich zakładach na całym świecie ponad 52 300 pracowników. Poszczególne piony przedsiębiorstwa MAN zajmują wiodące
pozycje na rynkach swoich produktów.
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