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ŠKODA získala cenu ,Red Dot‘ za zdařilou komunikaci značky 
 

› Prestižní ocenění je dokladem vysokých výtvarných kvalit 

› ŠKODA je pestrá: dlouholetá tradice výrobce automobilů, značka úspěšná 

v motoristickém sportu a důležitý sponzor světoznámých akcí 

› Modely značky ŠKODA posbíraly už 13 cen ,Red Dot‘ 

 

Mladá Boleslav, 3. prosince 2019 – ŠKODA přesvědčila porotu soutěže ,Red Dot Award: 

Brands & Communication Design 2019‘ svou zdařilou komunikací značky a získala tak 

renomovanou cenu, Red Dot‘ v kategorii ,Brands‘. Vyznamenání je považováno za pečeť 

kvality za vysokou výtvarnou kvalitu a kvalitní design. Už na jaře letošního roku získala 

ŠKODA SCALA cenu ,Red Dot‘ za vynikající produktový design.  

 

Do soutěže ,Red Dot Award: Brands & Communication Design 2019‘ poslaly podniky, designéři a 

agentury z 54 zemí téměř 8 700 prací z oblasti designu značky a komunikace. Aby přesvědčili 

porotu, složenou z 25 mezinárodních odborníků, musí firmy prokázat vizi, hodnoty značky a 

mimořádnou identitu a odlišit se od konkurence. Důležitou roli přitom hraje také komunikace 

značky. Prestižní cenu ,Red Dot‘ v kategorii ,Brands‘ získala společnost ŠKODA AUTO vedle 

prezentace značky v mezinárodních webových stránkách ŠKODA Storyboard za letos uvedenou 

marketingovou kampaň „For whatever drives you“ a za třísvazkovou ŠKODA AUTO kroniku, která 

byla vydána také letos.  

 

Jens Katemann, vedoucí Komunikace společnosti ŠKODA AUTO, zdůrazňuje: „Komunikaci 

promýšlíme uceleně. Online-platforma ŠKODA Storyboard, kterou společně provozují oblasti 

komunikace a marketingu, nabízí nejrůznějším cílovým skupinám příběhy a informace o celém 

škodováckém světě, využíváme v ní širokou paletu multimediálních formátů a kanálů. Za úspěchem 

stojí široký záběr témat a kreativní styl vyprávění. Jeden příklad za všechny: Digitální tiskovou 

mapu ke světové premiéře nové generace modelu ŠKODA OCTAVIA si prostřednictvím 

ŠKODA Storyboardu prohlédlo více než 54 000 novinářů, blogerů a fanoušků značky. To, že porota 

zároveň ocenila i naši novou kroniku, je důkazem toho, že kvalitní a zajímavě pojaté tiskové 

formáty budou i nadále hrát důležitou roli v moderní komunikaci tradičních témat.“ 

 

Marc-Andreas Brinkmann, vedoucí marketingu společnosti ŠKODA AUTO, dodává: „Ucelený 

koncept marketingu a inovativní obsahy nabývají na významu pro dosažení jednotného, 

atraktivního a autentického vnímání značky. Tuto autenticitu například zprostředkovává naše 

globálně zaměřená kampaň „For whatever drives you“. Do popředí staví filozofii a hodnoty značky 

ŠKODA: být inovativní, překvapivá a lidská a usnadňovat život. Současně oslavuje i pestrou 

skladbu našich zákazníků a povzbuzuje je k tomu, aby poslechly svůj vnitřní motor a svou osobní 

motivaci. Těší nás, že se nám podařilo přesvědčit porotu soutěže ‚Red Dot Award‘ našimi  

kreativními  nápady, strategiemi a platformami.“ 

 

ŠKODA se prezentuje jako mimořádně mnohotvárná značka. Česká automobilka v příštím roce 

oslaví 125. výročí svého založení a v květnu představením modelů CITIGOe iV a SUPERB iV 

vstoupila do éry elektromobility. ŠKODA se kromě toho prezentuje v rámci různých 

sponzoringových aktivit. Automobilka už dlouhá léta z pozice oficiálního partnera podporuje 

https://skoda-storyboard.com/
https://www.skoda-storyboard.com/en/about-skoda-media-services-application/
https://www.skoda-storyboard.com/en/about-skoda-media-services-application/
https://twitter.com/skodaautonews
https://www.skoda-storyboard.com/
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mezinárodní sportovní podniky jako Tour de France Mistrovství světa v ledním hokeji. ŠKODA má 

kromě toho i 118letou úspěšnou tradici na poli motoristického sportu.  

 

ŠKODA SCALA získala cenu ,Red Dot‘ za vynikající produktový design 

Už na jaře ocenila mezinárodní odborná porota nový kompaktní model ŠKODA SCALA prestižní 

cenou ,Red Dot‘ za produktový design, vozy značky ŠKODA tak dosud získaly celkem 13 cen ,Red 

Dot‘. 

 

Pro další informace, prosím, kontaktujte: 

Christian Heubner 

Vedoucí managementu komunikace  

T +420 730 862 420      

christian.heubner@skoda-auto.cz 

 

 /skodacz  /skoda.cz  /skodacr  /SKODACeskarepublika 

 

Fotografie k tématu: 

 

 

ŠKODA získala cenu ,Red Dot‘ za zdařilou komunikaci značky 

Vedle platformy ŠKODA Storyboard získala společnost  ŠKODA 

AUTO cenu ,Red Dot‘ v kategorii ,Brands‘ také za svou třísvazkovou 

kroniku. Na 528 stranách dílo nabízí celou řadu zajímavých pohledů 

na historii české automobilky a jejích modelů. Kronika je dispozici 

v anglické, české a německé mutaci. 

 

Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 

 

 

 

ŠKODA získala cenu ,Red Dot‘ za zdařilou komunikaci značky 

Porota ocenila společnost ŠKODA AUTO i za její celosvětovou 

360stupňovou kampaň „For whatever drives you“. Prostřednictvím 

sedmi krátkých videí oslavuje mnohotvárnost značky i jejích 

zákazníků, kteří se značkou ŠKODA nechávají denně inspirovat.  

Videa je možno shlédnout i na YouTube. 
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ŠKODA AUTO 
› byla založena v roce 1895, v období počátků automobilu, a je tak jednou z nejstarších automobilek na světě,  
› v současnosti nabízí zákazníkům 9 modelových řad osobních automobilů: CITIGO, FABIA, RAPID, SCALA, 

OCTAVIA, KAROQ, KODIAQ, KAMIQ a SUPERB,  
› v roce 2018 dodala zákazníkům celosvětově více než 1,25 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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