Nový šampión pre novú éru: Volkswagen Truck &
Bus sa mení na TRATON GROUP
Dňa 20. júna Volkswagen Truck & Bus svojmu top manažmentu
oznámil, že organizácia sa premenuje na TRATON GROUP. Nové
označenie je ďalším míľnikom na ceste skupiny za zvýšením
svojej nezávislosti a smerom k pripravenosti na kapitálové trhy.
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Významný míľnik na ceste k pripravenosti na kapitálové
trhy
TRATON má v sebe DNA firmy, ktorá vznikla v novej ére
dopravy
Silné značky MAN, Scania, Volkswagen Caminhões e
Ônibus a RIO si pod strechou TRATON GROUP naďalej
zachovajú svoju identitu
Andreas Renschler: „TRATON nám poskytuje väčšiu
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nezávislosť. Posilní spoločnú identitu a jedinečnosť našej
skupiny. Nový názov tiež podporí našu viditeľnosť ako
vedúcej skupiny dodávateľov inovatívnych riešení pre
dopravu. Zvýši našu atraktívnosť pre budúcich
zamestnancov, ako i pre kapitálové trhy.“

Andreas Renschler, generálny riaditeľ skupiny Volkswagen Truck & Bus a
člen predstavenstva spoločnosti Volkwagen AG, povedal: „Nový názov
TRATON je dôležitým míľnikom na ceste k nášmu cieľu stať sa celosvetovým
šampiónom v dopravnom priemysle. Od nášho založenia sme spolu rástli
rýchlejšie, než sme predpokladali. TRATON nám poskytuje väčšiu
nezávislosť. Posilní spoločnú identitu a jedinečnosť našej skupiny. Nový
názov tiež podporí našu viditeľnosť ako vedúcej skupiny dodávateľov
inovatívnych riešení pre dopravu. Zvýši našu atraktívnosť pre budúcich
zamestnancov, ako i pre kapitálové trhy.“
Názov TRATON v sebe odráža aj DNA skupiny: čo je cieľom spoločnosti a
ako sa správa. Meno je symbolom mladej firmy, ktorá vznikla v novej ére
dopravy a je na ňu pripravená:
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TRAnsformácia ekosystému v preprave je našou úlohou – na
prospech všetkým.




TRAnsport je našou vášňou i vášňou našich zákazníkov.
TONy nákladu sú to, čo naši zákazníci na celom svete prepravujú
každý deň.



Byť neustále „ON“ je cieľom našich zákazníkov a náš prístup, aby
sme urobili pre nich maximum.

TRATON si so sebou berie naše spoločné hodnoty: odhodlanosť, poctivosť,
rešpekt, zameranie sa na zákazníka a tímového ducha. Silné tradičné
značky MAN, Scania, Volkswagen Caminhões e Ônibus a RIO si pod
zoskupením TRATON GROUP zachovajú svoju identitu. Oficiálna zmena
názvu spoločnosti sa očakáva od 3. štvrťroka 2018.

MAN Truck & Bus je jeden z najväčších európskych výrobcov úžitkových vozidiel a dodávateľ dopravných riešení
s ročným obratom približne 10 miliárd eur (2017). Produktové portfólio spoločnosti obsahuje vany, nákladné vozidlá,
autobusy/autokary a vznetové aj plynové motory, a tiež služby súvisiace s nákladnou dopravou a prepravou osôb. MAN
Truck & Bus je súčasťou spoločnosti Volkswagen Truck & Bus a zamestnáva celosvetovo vyše 36 000 pracovníkov.
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