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„Construction Simulator“ je druhou 

najpopulárnejšou hrou pre iPad 

Aplikáciu „Construction Simulator“ (Simulátor staveniska), v ktorej hrajú 

realistické stavebné vozidlá značky MAN, si stiahlo viac než 3,1 milióna ľudí 

v 22 krajinách. Je to šiesta najpredávanejšia hra pre iPhone a druhá 

najpopulárnejšia hra pre iPad. Verzia pre klasické počítače, ktorá na trh 

prišla v novembri 2014, pokračovala v úspešnej kariére a počas prvých 10 

týždňov si ju zakúpilo 75 000 užívateľov. 

Ak ste vždy túžili previezť sa v trucku MAN po stavenisku, postaviť bazén 

úplne od podlahy alebo položiť základy rodinného domu, aplikácia 

"Construction Simulator" vám tento sen môže splniť. Najlepšie na tom je, že 

úlohy v hre sa riešia s pomocou autenticky detailne vypracovaných vozidiel 

MAN pre stavebníctvo.  

Štatistiky úspechu aplikácie hovoria za seba: užívatelia pri hre strávia v 

priemere 69 minút vždy, keď ju zapnú a celkovo sa hrajú priemerne 13 

hodín. Hra bola tiež hitom na YouTube a iných kanáloch, kde v rámci svojej 

skvelej ceste ku sláve nazbierala niekoľko miliónov videní. „Projekt nám 

umožňuje osloviť našimi produktmi novú cieľovú skupinu – už nemusíme 

hráčov nudiť tým, že ich zábavu prerušíme reklamou. Pozitívne štatistiky sú 

tým najlepším, čo sme si mohli želať a zároveň potvrdením efektívnosti 

nášho strategického rozhodnutia použiť nový komunikačný kanál na 

vyzdvihnutie našich vozidiel v dnešnom rýchlom digitálnom svete,“ povedal 

projektový manažér marketingovej komunikácie Fabian Obinger. 

 

 

Program efektívnosti dopravy spoločnosti MAN Truck & Bus 

Objem transportu a dopravy na európskych cestách neustále rastie. Ale súčasne kvôli dlhodobému 

ubúdaniu zdrojov energie je preprava čoraz drahšia. MAN Truck & Bus ako jeden z popredných 
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výrobcov autobusov a nákladných vozidiel výraznou mierou prispieva k neustálemu zlepšovaniu 

efektívnosti dopravy. MAN ponúka komplexný efektívny program na zredukovanie celkových 

nákladov na vlastníctvo vozidla. Efektívnosť dopravy – zahŕňajúca technológiu, servis, vodiča a 

ďalšie expertízy – chráni životné prostredie a je pridanou hodnotou pre našich zákazníkov. 

www.blog.transport-efficiency.com 

 

Skupina MAN Group, jeden z najväčších európskych hráčov v odvetví dopravného inžinierstva, dosiahla v roku 2014 obrat 14,3 miliárd 

eur. Je výrobcom nákladných vozidiel, autobusov, vznetových motorov, turbo techniky i špeciálnych prevodových zariadení. 

Spoločnosť MAN zamestnáva celosvetovo okolo 55 900 pracovníkov. Na trhoch, kam dodáva svoje produkty, dlhodobo zastáva 

vedúce pozície. 


