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Předseda představenstva společnosti ŠKODA AUTO 
Bernhard Maier je nyní aktivní na sociální síti LinkedIn 
 
› Předseda představenstva společnosti ŠKODA AUTO Bernhard Maier bude tento kanál 

využívat k přímé komunikaci s novináři, odborníky z branže, se zaměstnanci a všemi, kteří 
se zajímají o společnost ŠKODA AUTO 

› Hlavní pozornost bude věnována aktuálním informacím o společnosti ŠKODA AUTO, osobním 
postřehům k vývoji automobilového průmyslu a také obecnějším tématům nad rámec oboru 

 
Mladá Boleslav, 20. března 2019 – Předseda představenstva společnosti ŠKODA AUTO 
Bernhard Maier je nyní aktivní na sociální síti LinkedIn. Na této profesní síti bude sdílet 
zajímavé informace o dění ve společnosti ŠKODA AUTO i osobní postřehy k obecnějším 
tématům nad rámec automobilového odvětví. Díky tomu bude mít možnost mnohem 
osobněji komunikovat s novináři, odborníky z branže, se zaměstnanci a se všemi, kteří se 
zajímají o společnost ŠKODA AUTO. 
 
Od letošní Výroční tiskové konference společnosti ŠKODA AUTO je předseda představenstva 
české automobilky Bernhard Maier aktivní také na profesní sociální síti LinkedIn. Ode dneška zde 
bude sdílet informace o ŠKODA AUTO a komentovat aktuální vývoj v automobilovém průmyslu. 
Na profilu sledující naleznou kromě exkluzivních sdělení, diskuzních příspěvků a krátkých videí 
také zajímavé postřehy z jiných oblastí, například tipy na knihy nebo články.  
 
Bernhard Maier je předsedou představenstva společnosti ŠKODA AUTO od listopadu 2015 a 
v souladu se Strategií 2025 od té doby prosazuje nové směřování podniku. Pod jeho vedením 
navíc ŠKODA uvedla nové, důležité modely jako například SUV řady vozů KODIAQ, KAROQ a 
KAMIQ. Rok 2018 byl s více než 1,25 miliony dodanými vozy nejúspěšnějším rokem v historii 
společnosti. 
 
Pro další informace, prosím, kontaktujte: 
Tomáš Kotera 
Vedoucí Komunikace podniku 
tomas.kotera@skoda-auto.cz 
T +420 326 811 773 

Zdeněk Štěpánek 
Tiskový mluvčí prodej, finance a business 
zdenek.stepanek3@skoda-auto.cz 
T +420 326 811 771 
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Fotografie k tématu: 
 

 

Předseda představenstva společnosti ŠKODA AUTO 
Bernhard Maier je nyní aktivní na sociální síti LinkedIn 
Předseda představenstva společnosti ŠKODA AUTO 
nyní prostřednictvím sociální sítě LinkedIn sdílí své 
poznatky z prostředí podniku a odvětví s novináři, 
odborníky z branže, se zaměstnanci a všemi, kteří se 
zajímají o ŠKODA AUTO.  
 
LinkedIn                                Zdroj: ŠKODA AUTO 
 

 

Předseda představenstva společnosti ŠKODA AUTO 
Bernhard Maier je nyní aktivní na sociální síti LinkedIn 
Od letošní Výroční tiskové konference společnosti 
ŠKODA AUTO je předseda představenstva české 
automobilky Bernhard Maier aktivní také na profesní 
sociální síti LinkedIn.  
 
Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 
 

 
 
 
 
ŠKODA AUTO 
› byla založená v roce 1895, v období počátků automobilu, a je tak jednou z nejstarších automobilek na světě,  
› v současnosti nabízí zákazníkům 8 modelových řad osobních automobilů: CITIGO, FABIA, RAPID, OCTAVIA, 

KAROQ, KODIAQ, KAMIQ (v Číně) 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 39 000 pracovníků a je aktivní na více než 100 trzích, 
› v rámci Strategie 2025 prochází transformací od výrobce automobilů k „Simply Clever-společnosti nabízející nejlepší 

řešení mobility“. 
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