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BMW Concept i4: prima imagine
Premiera mondială la 3 martie 2020, la Salonul Auto de la Geneva
Bucureşti/München. La 3 martie 2020, în cadrul Salonului Auto de la Geneva,
BMW Group va dezvălui primul său model Gran Coupé pur electric. BMW Concept i4
deschide o nouă eră în "Plăcerea de a conduce"; oferă o abordare complet nouă a
excelenţei dinamice pentru care BMW este recunoscut ca brand şi combină un
design modern, elegant şi sportiv cu spaţiul şi caracterul practic ale unui Gran Coupé
cu patru uşi - toate acestea în timp ce nu generează nici o emisie.
"BMW Concept i4 aduce electrificarea în centrul mărcii BMW", declară Adrian van
Hooydonk, vicepreşedinte executiv BMW Group Design. "Designul este dinamic, clar
şi elegant. Pe scurt: un BMW perfect care rulează fără emisii."
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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 31 de facilităţi de producţie şi asamblare în 15 ţări;
compania are o reţea globală de vânzări în peste 140 de ţări.
În 2019, BMW Group a vândut, la nivel mondial, peste 2.520.000 de automobile şi
peste 175.000 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.
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