BMW
Corporate Communications
BMW Group nagrodzone tytułem „Global e-Mobility
Leader 2020”
BMW Group, jeden z wiodących producentów pojazdów
zelektryfikowanych na świecie, otrzymało tytuł „Global
e-Mobility Leader 2020”. Nagroda przyznana przez PwC
oraz Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych
(PSPA) została ogłoszona podczas konferencji Global eMobility Forum 2020. Jury doceniło BMW Group m.in. za
dynamiczny rozwój portfolio aut elektrycznych oraz
hybryd typu plug-in.
Zaangażowanie w rozwój światowej motoryzacji w kierunku nisko- i
zeroemisyjności oraz konsekwentna elektryfikacja floty zostały docenione przez
międzynarodową kapitułę, pod przewodnictwem Michała Kurtyki, Ministra
Klimatu i Środowiska. BMW Group znalazło się w gronie pięciu firm, które w
ciągu ostatnich 12 miesięcy najbardziej przysłużyły się na rzecz zrównoważonego
transportu oraz rozwiązań z zakresu nowej mobilności. Zwycięzców tytułu
wyłoniono przy udziale ekspertów rynku e-mobility z 39 oddziałów PwC z całego
świata.
Elektryfikacja pojazdów jest jednym z filarów strategii BMW Group. Uznanie
przez międzynarodowych specjalistów starań podejmowanych w zakresie
zrównoważonej mobilności to dowód właściwie obranego kierunku. Jest to
również potwierdzenie znacznego wpływu firmy na transformację światowego
transportu.
W najbliższych latach BMW Group będzie dalej konsekwentnie rozbudowywać
flotę pojazdów zelektryfikowanych. Do 2023 r. w ofercie znajdzie się 25
zelektryfikowanych modeli, z czego 13 w pełni elektrycznych. Firma zakłada, że w
2030 r. po światowych drogach będzie poruszało się ponad siedem milionów
pojazdów zelektryfikowanych z portfolio marek BMW oraz MINI, a około 2/3 tej
liczby będą stanowiły auta typu BEV.
Jako jeden z pionierów elektromobilności na świecie, BMW Group aktywnie
angażuje się także w działania edukacyjne w tym zakresie. W ostatnim czasie
firma została partnerem strategicznym pierwszej w Polsce kampanii społecznoedukacyjnej, wspierającej rozwój zrównoważonego transportu –
Elektromobilni.pl.
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BMW Group, reprezentująca marki BMW, MINI, Rolls-Royce i BMW Motorrad jest jednym
z wiodących na świecie producentów samochodów i motocykli w segmencie premium, a także
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dostawcą wysokiej jakości usług finansowych i mobilnościowych. Sieć produkcyjna BMW Group
obejmuje 31 zakładów produkcyjnych i montażowych w 15 krajach; firma dysponuje
międzynarodową siecią dystrybucji w ponad 140 krajach.
W roku 2019 firma BMW Group sprzedała ponad 2,5 miliona samochodów oraz ponad 175 tysięcy
motocykli na całym świecie. Dochód przed opodatkowaniem w roku finansowym 2019 wyniósł 7,118
mld euro przy obrotach wynoszących 104,210 mld euro. Wg stanu na dzień poniedziałek, 31 grudnia
2019 r. w BMW Group było zatrudnionych 133 778 pracowników.
Podstawą sukcesu ekonomicznego BMW Group były zawsze odpowiedzialne działania
i perspektywiczne myślenie. Dlatego też integralną część strategii firmy stanowią: zasady
ekologicznego i społecznego zrównoważonego rozwoju wdrożone w całym łańcuchu dostaw,
promowanie całościowej odpowiedzialności za produkty oraz aktywne angażowanie się w ochronę
zasobów naturalnych.
www.bmwgroup.com
Facebook: http://www.facebook.com/BMWGroup
Twitter: http://twitter.com/BMWGroup
YouTube: http://www.youtube.com/BMWGroupView
Instagram: https://www.instagram.com/bmwgroup
LinkedIn: https/www.linkedin.com/company/bmwgroup/
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