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Škoda v metaverzu: pomocí Škodaverse objevuje 

nové technologie a oslovuje mladší zákazníky 
 

› Nový projekt společnosti Škoda Auto ve virtuálním světě metaverzu nabízí informace, 

zábavu a netradiční možnosti interakce se zákazníky 

› Příznivci značky se zde mohou seznámit s přínosy elektrické mobility a vytvořit si 

vlastního avatara v barvách značky Škoda 

› V nové epizodě podcastu Simply Clever představuje známý stratég metaverza 

Diego Borgo tipy a triky pro tento nový virtuální svět  

 

Mladá Boleslav, 19. ledna 2023 – Škodaverse představuje zcela nový způsob, jak se blíže 

seznámit se značkou Škoda. Nový projekt vznikl v rámci virtuálního světa metaverza 

a vlastní prostor značky pojmenovaný Škodaverse zde dává příznivcům a zákazníkům 

nové příležitosti, jak objevovat elektromobilitu snadnou a hravou formou – a to včetně 

virtuální testovací jízdy modelem Škoda Enyaq Coupé RS iV. Návštěvníkům Škodaverse 

jsou k dispozici další funkce, jako je galerie digitálních objektů Škoda NFT, zábavné hry 

či osobitá forma interakce s ostatními uživateli prostřednictvím vlastního avatara se 

skinem značky Škoda. V nejnovějším díle podcastu Simply Clever vysvětluje Diego Borgo, 

stratég metaverza a expert na web 3.0, vše podstatné o této nové digitální technologii. 

 

Martin Jahn, člen představenstva společnosti Škoda Auto pro oblast Prodeje a 

marketingu, vysvětluje: „Výlet do virtuálního prostoru Škodaverse otevírá fanouškům a 

návštěvníkům nové možnosti, jak se o naší značce dozvědět více a vytvořit si k ní silnější 

pouto. Přítomností v metaverzu potvrzujeme náš aktivní vztah k novým technologiím a 

inovacím a současně tím zvyšujeme atraktivitu mezi mladšími zákazníky, přesně v souladu 

s firemní strategií Next Level – Škoda Strategy 2030.“ 

 

Virtuální svět značky Škoda ve 3D 

Prostředí Škodaverse je virtuální 3D svět založený na platformě Nemesis. U vstupu 

do digitálního prostoru značky Škoda v metaverzu mohou návštěvníci upravit skin svého 

avatara do barev značky Škoda. Součástí „ostrova“ Škodaverse je výstavní prostor, kde se 

mohou zájemci blíže seznámit s nejnovějším modelem Enyaq Coupé RS iV, absolvovat s ním 

zkušební jízdu a dozvědět se více o elektromobilitě značky Škoda. Galerie Škoda NFT je 

úžasnou virtuální přehlídkou uměleckých děl v podobě tokenů NFT. Zábava je zajištěna 

formou akcí a digitálních konferencí. V budoucnu je možné v tomto prostoru pořádat také 

prezentace pro média nebo představení nových vozů. 

https://www.skoda-storyboard.com/cs/
https://twitter.com/skodaautonews
https://www.skoda-auto.com/world/skodaverse


Tisková zpráva 

 

 

 

  

 

 

2 

From details to story: skoda-storyboard.com 

Pro aktuální informace nás sledujte na Twitteru:: @skodaautonews 

Diego Borgo představuje tipy a triky pro metaverzum  

Diego Borgo, známý expert na metaverzum a tokeny NFT, který pomáhá předním světovým 

značkám se zapojením do nového webového prostředí, říká: „Díky technologii blockchain 

můžeme nyní doložit vlastnictví digitálních aktiv, což bylo dříve prakticky nemožné. 

Představte si, že můžete vlastnit a vytvářet digitální objekty stejně jako ve fyzickém světě a 

také s nimi obchodovat. Tím ale možnosti nekončí. Webové rozhraní nyní vstupuje do éry 

metaverza. Je to místo, kde se lidé mohou prostřednictvím svých digitálních dvojníků – 

avatarů – ponořit do virtuálních 3D světů. Jedná se o další krok vpřed v oblasti digitálního 

propojení lidí. Možnosti jsou zde neomezené, a to jsme teprve na začátku.“ Další tipy a triky 

odhaluje v nejnovější epizodě podcastu Simply Clever. 

Aktuální informace a novinky ze světa Škodaverse pravidelně přináší i twitterový účet 

@skodaverse. 

 

 

 
 
Kontakt 

Vítězslav Kodym 

Vedoucí Komunikace produktu 

P +420 326 811 784 

vitezslav.kodym@skoda-auto.cz 

Martin Ježek 

Tiskový mluvčí pro digitální témata 

P +420 730 865 258 

martin.jezek4@skoda-auto.cz 

 

 

Fotografie k tématu 

 

Škoda v metaverzu: pomocí Škodaverse 

objevuje nové technologie a oslovuje mladší 

zákazníky 

Virtuální prostředí značky Škoda v metaverzu se 

jmenuje Škodaverse a umožňuje virtuální 

seznámení ve zcela novém duchu. 

O elektromobilitě informuje snadnou a hravou 

formou – a to včetně virtuální testovací jízdy 

nejnovějším modelem Enyaq Coupé RS iV.    

 
Zdroj: Škoda Auto 
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Škoda v metaverzu: pomocí Škodaverse 

objevuje nové technologie a oslovuje mladší 

zákazníky 

Prostředí Škodaverse je virtuální 3D svět 

založený na platformě Nemesis. Zábava je 

zajištěna formou akcí a digitálních konferencí. 

V budoucnu je možné v tomto prostoru pořádat 

také prezentace pro média nebo představení 

nových vozů. 

 
Zdroj: Škoda Auto 

 

 

Škoda Auto  

 se v novém desetiletí úspěšně řídí strategií „Next Level – Škoda Strategy 2030“; 
 usiluje o to, aby se do roku 2030 pomocí atraktivních nabídek ve vstupních segmentech a dalších modelů s elektrickým pohonem 

zařadila mezi pět nejprodávanějších značek v Evropě;  
 směřuje na pozici nejúspěšnější evropské automobilky na důležitých růstových trzích, jako je Indie a severní Afrika; 
 v současnosti nabízí zákazníkům 12 modelových řad osobních automobilů: Fabia, Rapid, Scala, Octavia, Superb, Kamiq, Karoq, 

Kodiaq, Enyaq iV, Enyaq Coupé iV, Slavia a Kushaq; 
 v roce 2022 dodala zákazníkům celosvětově více než 731 000 vozů; 
 je už 30 let součástí koncernu Volkswagen, jednoho z globálně nejúspěšnějších automobilových výrobců;  
 v koncernovém svazku samostatně vyvíjí a vyrábí vedle vozů také komponenty jako motory a převodovky; 
 provozuje tři výrobní závody v České republice; má výrobní kapacity v Číně, v Rusku, na Slovensku a v Indii, většinou prostřednictvím 

koncernových partnerství, dále také na Ukrajině ve spolupráci s lokálním partnerem; 
 zaměstnává celosvětově 45 000 pracovníků a je aktivní na více než 100 trzích. 

 

https://www.skoda-storyboard.com/cs/
https://twitter.com/skodaautonews
https://www.skoda-auto.com/world/skodaverse
https://cdn.skoda-storyboard.com/2023/01/230118_Skoda-meets-Metaverse-2_5fe9db64.jpg

