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BMW Czech Republic
Česká republika
BMW Group Vývojové centrum, vznikající na Sokolovsku,
má vlastní webové stránky plné praktických i zajímavých
informací.
Pracovní příležitosti, odpovědný přístup k okolí, aktuální
stav vývoje – všechny aktuální informace o projektu jsou
k dispozici na adrese: www.bmw.cz/vyvojove-centrum
Praha. Severně od Sokolova vznikne vývojové centrum společnosti BMW
Group, které spustí svůj provoz již v roce 2022. Svým rozsahem jde nejen
o unikátní projekt v rámci České republiky, ale také celé východní Evropy.
Stavba podobného typu má pro karlovarský region značný význam. Nejenže
přímo nabízí pracovní místa s vyšší přidanou hodnotou, ale současně vytváří
podmínky pro vznik nových navazujících služeb. BMW Group v rámci svého
odpovědného přístupu k vývoji, výrobě i provozu svých vozů dbá také na
pozitivní působení v regionech, v nichž působí. I proto aktivně podporuje různé
kulturní, sportovní i vzdělávací akce na Sokolovsku a jeho okolí, ale také klade
důraz na odpovědný přístup ke svému okolí.
S tímto přístupem souvisí rovněž poskytování informací o aktuálním dění
ohledně výstavby a v budoucnu i provozu celého vývojového centra. To je
důvod, proč BMW spustilo specializované stránky zaměřené právě na nové
vývojové centrum.
Jsou k dispozici na adrese:
https://www.bmw.cz/vyvojove-centrum
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BMW Group
BMW Group je se svými značkami BMW, MINI a Rolls-Royce vedoucím výrobcem prémiových
automobilů a motocyklů, stejně tak jako poskytovatelem prémiových finančních produktů
a služeb mobility. BMW Group je globální společností s 31 výrobními a montážními závody
v 15 zemích a celosvětovou prodejní sítí se zastoupením ve více než 140 zemích.
V roce 2018 společnost BMW Group prodala po celém světě více než 2 490 000 osobních
vozů a více než 165 tisíc motocyklů. Zisk před zdaněním ve finančním roce 2018 činil
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9,815 miliardy Euro, příjmy dosáhly 97,480 miliardy Euro. K 31. prosinci 2018 pracovalo pro
BMW Group 134 682 zaměstnanců.
Úspěchy společnosti BMW Group se vždy opíraly o dlouhodobé strategie a odpovědnost. Celý
hodnotový a výrobní proces je zaměřen na ekologickou a sociální udržitelnost, k životnímu
prostředí odpovědné produkty a jednoznačné zaměření na ochranu zdrojů. To vše je pevnou
součástí celkového přístupu.
www.bmwgroup.com
Facebook:
http://www.facebook.com/BMWGroup
Twitter:
http://twitter.com/BMWGroup
YouTube:
http://www.youtube.com/BMWGroupview
Google+:
http://googleplus.bmwgroup.com

