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Új vezető a MINI élén
Bernd Körber visszatért a legendás brit márkához.
2019. április 1-jétől Bernd Körber foglal helyet a MINI márkaigazgatói székében. A
negyvennégy esztendős szakember ezzel visszatért a legendás brit márkához, amelynek
márkafejlesztési részlegén már a BMW Group háza táján felépített pályafutása 2003-as
kezdetekor is tevékenykedett. Bernd Körber ezt követően a MINI marketingépítési és
termékmenedzsmenti részlegein dolgozott, majd mielőtt 2010-ben a BMW márkához
igazolt, a MINI nemzetközi márkafejlesztéséért volt felelős. A bajor prémiummárka
színeiben előbb a termékportfóliót kidolgozó stratégiai csapat irányítási feladatait látta el,
majd Kínába költözött, ahol a BMW üzleti fejlesztéséért volt felelős. Miután visszatért
Münchenbe, Bernd Körber a bajor prémiummárka nemzetközi márkastratégiával és
márkafejlesztéssel foglalkozó részlegeit irányította.
„Bernd Körber személyében egy tapasztalt és abszolút jártas vezető érkezik a MINI élére”
– mondta Pieter Nota, a BMW AG igazgatótanácsának BMW-értékesítésért,
márkamarketingért és ügyfélszolgálati részlegért felelős tagja. „Várakozással tekintek a
közös munka elé, amelynek gyümölcseként a MINI márkát a tisztán elektromos
meghajtású, dinamikus, nagyvárosi jövő felé kormányozzuk” – tette hozzá.
2019-ben a brit prémiumgyártó a sorozatgyártásban kínált első tisztán elektromos
meghajtású MINI modellel bővíti tovább hálózatról tölthető portfólióját, a MINI Cooper SE
modellt pedig további hálózatról tölthető gépkocsik követik majd. 2020-ban a márka a
valaha készült leggyorsabb MINI-ről, az új John Cooper Works GP modellről is lerántja a
leplet.
Bernd Körber elődje, Sebastian Mackensen 2018. októberétől a BMW Group
Németország értékesítési vezetőjeként dolgozik tovább.
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A BMW Group
A BMW, a MINI, a Rolls-Royce és a BMW Motorrad márkák tulajdonosaként a BMW Group a világ vezető
prémium autó- és motorkerékpár-gyártó vállalata, amely prémium pénzügyi és mobilitási szolgáltatásokat is
kínál. Világcégként a BMW Group 14 országban összesen 30 járműgyártó és -összeszerelő létesítményt
üzemeltet, termékeit pedig értékesítési hálózatán keresztül a világ több mint 140 országában forgalmazza.
2018-ban a BMW Group több mint 2 490 000 darab gépkocsit és 165 000 darab motorkerékpárt értékesített
világszerte. 97,480 milliárd eurós összbevételével a vállalat a 2018-as pénzügyi évben 9,815 milliárd eurós
nyereséget termelt. A 2018. december 31-i összesítés szerint a BMW Group világszerte 134 682 embert
foglalkoztat.
A BMW Group sikerét hosszú távú gondolkodással és felelős működéssel alapozta meg. A vállalat
stratégiájának alapvető része a környezetvédelmi szempontból és szociálisan is fenntartható értéklánc, a
termékei által képviselt, mindenre kiterjedő felelősség és az erőforrások megőrzése iránti elkötelezettség.
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