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Oliver Stefani, šéfdesignér značky ŠKODA: „Design vytváří 
emoce“ 
 

› Oliver Stefani hovoří v interview na ŠKODA Storyboard o svém jmenování, zálibě 

v komiksech a budoucnosti designu vozů značky ŠKODA  

 

Mladá Boleslav, 25. května 2018 – V rozhovoru zveřejněném na ŠKODA Storyboardu nabízí 

Oliver Stefani svůj názor na práci designéra a prezentuje také svůj pohled na tradiční a 

současně dynamicky mladou značku ŠKODA. Šéfdesignér značky ŠKODA dále vysvětluje, 

proč musí designér místo historie značky myslet především na to, jak by se design vozů 

mohl v budoucnosti dále rozvinout. Konkrétním příkladem je designová studie ŠKODA 

VISION X. Vedle samotného rozhovoru jsou pro využití v médiích k dispozici také fotografie 

a skici nakreslené během rozhovoru se šéfdesignerem značky ŠKODA. 

 

Celý rozhovor naleznete na adrese: https://www.skoda-storyboard.com/cs/inovace/design-

cs/design-vytvari-emoce/  

      
Pro další informace, prosím, kontaktujte: 

Christian Heubner   Štěpán Řehák  

Vedoucí Komunikace produktu  Tiskový mluvčí 

T +420 326 811 782  T +420 734 298 614 

christian.heubner@skoda-auto.cz  stepan.rehak@skoda-auto.cz 

 

Fotografie k tiskové zprávě: 

 

 

Rozhovor s Oliverem Stefanim, šéfdesignerem značky 

ŠKODA 

V rozhovoru zveřejněném na ŠKODA Storyboardu nabízí 

Oliver Stefani svůj názor na práci designéra a prezentuje 

také svůj pohled na tradiční a současně dynamicky mladou 

značku ŠKODA. 

 

 

Download                                       Zdroj: ŠKODA AUTO 
       

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, KAROQ, KODIAQ a SUPERB,  
› v roce 2017 dodala zákazníkům celosvětově více než 1,2 milionu vozů,  
› od roku 1991 patří koncernu Volkswagen, jednomu z globálně nejúspěšnějších automobilových výrobců. 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, v Alžírsku a v Indii, většinou 

prostřednictvím koncernových partnerství, dále také na Ukrajině a v Kazachstánu ve spolupráci s lokálními partnery,  
› zaměstnává celosvětově více než 35 000 pracovníků a je aktivní na více než 100 trzích. 
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