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#NEXTGen – o nouă platformă de comunicare BMW Group
Eveniment de trei zile la BMW Welt la finalul lunii iunie cu o serie
de premiere mondiale de modele, streemaing on-line şi o
platformă de dialog despre noile tehnologii.
Bucureşti/München. BMW Group va lansa o nouă direcţie cu privire la modul în
care îşi prezintă tehnologiile, serviciile şi produsele viitorului. În perioada 25-27 iunie
2019, compania invită o serie de jurnalişti internaţionali, analişti şi alte părţi
interesante la "BMW Group #NEXTGen" ce are loc la BMW Welt din München.
Evenimentul va fi transmis public prin live streaming.
Compania îşi extinde angajamentul global la saloanele auto internaţionale, precum şi
la expoziţiile având ca temă tehnologia şi viitorul printr-un format "made by BMW
Group", independent şi periodic, de mobilitate individuală. Pe lângă o serie de
premiere mondiale de modele, accentul va fi, în primul rând, pe cele mai recente
evoluţii tehnologice de la toate nivelurile D+ACES ale companiei: Design, Condus
Autonom, Conectivitate, Electrificare, Servicii.
Harald Krüger, preşedintele Consiliului de Administraţie al BMW AG, declară: "Încă
din 2016 am definit în mod clar intenţia noastră şi calea pe care o vom aborda prin
strategia Number ONE > NEXT. Iniţiativa noastră de produse şi investiţia noastră în
temele D+ACES ale viitorului sunt o dovadă a acestora. Prin #NEXTGen impunem
tendinţe şi în ceea ce priveşte noile moduri de comunicare, cu accent pe derularea
unui dialog despre temele mobilităţii individuale. Dorim să modelăm viitorul împreună
şi să oferim soluţii".
Informaţii suplimentare despre evenimentul de început BMW Group #NEXTGen vor
fi oferite în curând.
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BMW Group
Datorită celor patru mărci ale sale - BMW, MINI, Rolls-Royce şi BMW Motorrad -,
BMW Group este liderul mondial al constructorilor premium de automobile şi
motociclete şi oferă servicii financiare şi de mobilitate premium. Reţeaua de
producţia a BMW Group cuprinde 30 de facilităţi de producţie şi asamblare în 14 ţări;
compania are o reţea globală de vânzări în peste 140 de ţări.
În 2018, BMW Group a vândut, la nivel mondial, peste 2.490.000 de automobile şi
peste 165.000 de motociclete. În anul fiscal 2018, profitul brut a fost de 9,815
miliarde de euro, iar veniturile au fost de 97,480 miliarde de euro. La 31 decembrie
2018, BMW Group dispunea de o forţă de muncă de 134.682 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/bmwromania
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