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Změna v představenstvu společnosti ŠKODA AUTO 
 
› Alain Favey se stává novým členem představenstva zodpovědným za oblast prodeje a 

marketingu 

› Werner Eichhorn převezme nové úkoly v rámci koncernu Volkswagen 

 

Mladá Boleslav, 5. července 2017 – S účinností od 1. září 2017 převezme Alain Favey (50) 

v představenstvu společnosti ŠKODA AUTO zodpovědnost za oblast prodeje a marketingu. 

Nahradí Wernera Eichhorna (54), který bude v budoucnu řídit prodejní a marketingové 

aktivity značky Volkswagen v regionu Severní Amerika (NAR). 

 

Alain Favey pracuje v prostředí mezinárodního automobilového průmyslu téměř třicet let. Svou 

profesní dráhu zahájil v roce 1989 u společnosti Citroën, kde působil mimo jiné jako výkonný ředitel 

pro různé evropské země. V roce 2009 přešel do koncernu Volkswagen a byl pověřen vedením 

prodeje značky Volkswagen na evropském trhu. V roce 2012 převzal vedení společnosti Porsche 

Holding Salzburg, která je největším obchodníkem s automobily v Evropě.  

 

„Alain Favey disponuje hlubokými znalostmi o mezinárodním automobilovém průmyslu a s sebou si 

do společnosti ŠKODA AUTO přináší dlouholeté zkušenosti z oblasti prodeje a marketingu. S jeho 

pomocí budeme i nadále důsledně pokračovat v růstovém kurzu naší značky,“ říká předseda 

představenstva společnosti ŠKODA AUTO Bernhard Maier.    

 

Werner Eichhorn převzal funkci člena představenstva společnosti ŠKODA AUTO za oblast prodeje 

a marketingu od 1. září 2012. V této funkci se podílel na úspěšné produktové a růstové ofenzivě 

značky. „Děkujeme Werneru Eichhornovi za jeho velice úspěšnou práci pro společnost ŠKODA 

AUTO. Jako člen představenstva za oblast prodeje a marketingu významně přispěl k posílení 

pozice značky na mezinárodních trzích,“ dodává Maier.   

 

 

Pro další informace, prosím, kontaktujte: 

Jozef Baláž  Tomáš Kubík 

Vedoucí Komunikace podniku Tiskový mluvčí Corporate & Business 

T +420 326 811 773 T +420 326 811 749 

jozef.balaz@skoda-auto.cz tomas.kubik@skoda-auto.cz 
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Fotografie k tématu: 

 

 

Změna v představenstvu společnosti ŠKODA AUTO 

S účinností od 1. září 2017 převezme Alain Favey (50)  

v představenstvu společnosti ŠKODA AUTO zodpovědnost 

za oblast prodeje a marketingu.  
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Změna v představenstvu společnosti ŠKODA AUTO 

Werner Eichhorn (54) převzal funkci člena představenstva 

společnosti ŠKODA AUTO za oblast prodeje a marketingu 

od 1. září 2012. V budoucnu bude řídit prodejní a 

marketingové aktivity značky Volkswagen v regionu 

Severní Amerika (NAR). 
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ŠKODA AUTO  
› je jednou z nejstarších automobilek na světě. Společnost založená v roce 1895, v období počátků 

automobilu, dodnes sídlí v Mladé Boleslavi,  
› má v současnosti následující modelové řady osobních automobilů: CITIGO, FABIA, RAPID, OCTAVIA, YETI, 

KODIAQ a SUPERB,  
› v roce 2016 dodala zákazníkům celosvětově více než 1 milion vozů,  
› od roku 1991 patří Volkswagenu, jednomu z globálně nejúspěšnějších automobilových koncernů. ŠKODA 

AUTO v koncernovém svazku samostatně vyrábí a vyvíjí vedle vozů také komponenty jako motory 
a převodovky,  

› provozuje tři výrobní závody v České republice; vyrábí v Číně, Rusku, na Slovensku a v Indii většinou 
prostřednictvím koncernových partnerství, dále také na Ukrajině a v Kazachstánu ve spolupráci s lokálními 
partnery,  

› zaměstnává celosvětově více než 30 000 pracovníků a je aktivní na více než 100 trzích. 
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