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Schimbare la vârf
Oliver Heilmer preia conducerea Designworks
Bucureşti/München/Los Angeles. Cu începere de la 1 august, Oliver Heilmer va
prelua postul de preşedinte al Designworks, subsidiară deţinută integral de BMW
Group. Aceasta va însemna trecerea sa de la echipa de design interior a
automobilelor BMW din München, pe care o conduce din 2013, la sediul central
Designworks din Los Angeles. Designworks este o companie de consultanţă în
creaţie, care este implicată în mai multe industrii şi se concentrează pe designul
mobilităţii, al produselor şi al experienţei utilizatorului, precum şi pe consultanţă în
strategie de brand şi design. Prin preluarea conducerii Designworks, Helmer va fi
responsabil pentru strategia companiei, va superviza studiourile din America de Nord,
Europa şi Asia, iar astfel va conduce toate echipele de design. Heilmer preia poziţia
de la Laurenz Schaffer, care a fost preşedintele Designworks cu începere din 2009 şi
care acum va trece într-o rol de conducere în cadrul BMW Group Design.
Oliver Heilmer a fost primul designer BMW care a participat la o prezentare în
România, la lansarea noului BMW Seria 5, în primăvara anului 2010. Încă de atunci, r
avea un portofoliu bogat la BMW, lucrând pentru interiorul unor modele precum
BMW X5, BMW X6, BMW Seria 5 şi BMW Seria 5 Gran Turismo. Ulterior, Heilmer a
devenit şeful diviziei de design interior BMW.
Despre Designworks
Designworks a fost fondată în 1972 în Malibu (California). Este o agenţie de creaţie,
al cărei nume este sinonim cu inovaţiile din diferite industrii şi împărtăşirea
cunoştinţelor interdisciplinare. Prin portofoliul diversificat de servicii, compania a fost
o sursă de inspiraţie nu doar pentru mărcile BMW Group, ci şi pentru companii dintro varietate de industrii, de la IT şi electronice de consum, trecând prin tehnologia
aviatice şi domeniilor medicale şi de mediu, până la lifestyle şi sport. Pe lângă sediul
central din California, alte două studiouri situate în München şi Shanghai servesc
piaţa globală sub umbrela Designworks. Echipa Designworks este format dintr-un
total de 130 de angajaţi. Aceştia provin din 25 de naţiuni şi includ designeri,
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modelatori, ingineri, strategi de design, specialişti în interfeţe, culori şi materiale,
precum şi experţi şi consultanţi în domeniul dezvoltării durabile.
Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm contactaţi:
BMW Group România
Alexandru Şeremet
Tel.: +40-726-266-224
E-mail: alexandru.seremet@bmwgroup.com
BMW Group
Datorită celor trei mărci ale sale - BMW, MINI şi Rolls-Royce -, BMW Group este
liderul mondial al constructorilor premium de automobile şi motociclete şi oferă
servicii financiare şi de mobilitate premium. În calitate de companie ce operează la
nivel global, BMW Group dispune de 31 de facilităţi de producţie şi asamblare în 14
ţări şi are o reţea de vânzări în peste 140 de ţări.
În 2015, BMW Group a vândut, la nivel mondial, aproximativ 2,247 milioane de
automobile şi aproape 137.000 motociclete. Profitul brut pentru anul fiscal 2015 a
fost de aproximativ 9,22 miliarde de euro, iar veniturile au fost de 92,18 miliarde de
euro. La 31 decembrie 2015, BMW Group dispunea de o forţă de muncă de
122.244 de angajaţi.
Dintotdeauna, succesul BMW Group s-a bazat pe gândirea pe termen lung şi pe
acţiunea responsabilă. Astfel, compania a pus bazele unei dezvoltări durabile în plan
ecologic şi social prin lanţul de valori, responsabilitatea vastă a produselor şi un
angajament clar pentru conservarea resurselor ca parte integrantă a strategiei sale.
www.bmwgroup.com; www.bmw.ro
Facebook: http://www.facebook.com/BMW.Romania
Twitter: http://twitter.com/BMWRO
YouTube: http://www.youtube.com/bmwgroupromania
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