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Página 1/1 Um membro do Grupo TRATON 

Nova Geração de Camiões MAN vence prémio no Con-
curso de Marca Automóvel 2020. 
 
 

A nossa nova geração de camiões não foi apenas bem recebida pelos nos-

sos clientes, mas também conquista um prémio no concurso de Marcas Au-

tomóveis, deste ano. 

O Concurso da Marca Automóvel é o único concurso internacional de design 

para marcas de automóveis e concretizou um importante evento industrial 

em muito pouco tempo. Com este concurso, os prémios do Conselho Ale-

mão de Design que atribui entre outros, prémios para produtos de excelência 

e comunicação e chama a atenção para a importância elementar do design 

de marca e a indústria automóvel. O foco é a encenação holística e consis-

tente da marca em todos os meios de comunicação social e produtos. 

 

Com a campanha de comunicação de marketing para a nova geração de 

camiões MAN, a marca recebeu o Prémio "Melhor dos Melhores" na cate-

goria "Campanha". 

 

Link para a galeria: 

https://www.automotive-brand-contest.de/die-ewinner/galerie/detail/31151-

simplymytruck.html  

 

A campanha, que foi lançada em conjunto com a agência Jung von 

Matt/SAGA, foi um sucesso angariando um prémio pelo Conselho Alemão 

de Design em Abril de 2020 - uma grande conquista! 

Deixe-se impressionar e inspire-se nos filmes dos nossos produtos: 

https://www.youtube.com/watch?v=tTPdw2PkZRc&list=PL9hj8F1mmChLw

BCssBc8GYSIO7zddbR7m  
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