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,What drives you?‘- výstava v Berlíně ukazuje 
zajímavý svět značky ŠKODA  
 

› Výstava ,What drives you?‘ v centru DRIVE. Volkswagen Group Forum v Berlíně se koná 

od 1. dubna do 8. července 2017 

› Ústředními tématy výstavy jsou design, konektivita a sponzoring 

› Předseda představenstva společnosti ŠKODA AUTO Bernhard Maier při zahájení výstavy 

přivítal předsedu vlády České republiky Bohuslava Sobotku 

› Hvězdy na čtyřech kolech: velké SUV ŠKODA KODIAQ, modernizovaný bestseller ŠKODA 

OCTAVIA a vrcholný model ŠKODA SUPERB 

› Výstava v srdci největšího evropského trhu značky ŠKODA 

› Silné partnerství: už více než 25 let je ŠKODA součástí koncernu Volkswagen 

 

Mladá Boleslav/Berlín, 3. dubna 2017 – Od 1. dubna do 8. června představuje ŠKODA 

v centru DRIVE. Volkswagen Group Forum v Berlíně v rámci výstavy ,What drives you?‘ 

pestrý svět značky. V moderním prostředí centra DRIVE. mohou návštěvníci na 1 200 

čtverečních metrech objevovat aktuální a fascinující tematické oblasti designu, konektivity a 

sponzoringu. Na zahájení výstavy přivítal předseda představenstva společnosti ŠKODA 

AUTO Bernhard Maier předsedu vlády České republiky Bohuslava Sobotku, který byl na 

státní návštěvě Německa. 

 

„ŠKODA dnes patří mezi velké světové automobilky. K úspěchu společnosti značnou měrou 

přispělo i Německo, které je největším evropským trhem značky. Proto nás velice těší, že můžeme 

v Německu poprvé představit svět značky ŠKODA,“ říká předseda představenstva společnosti 

ŠKODA AUTO Bernhard Maier. „ŠKODA bude pokračovat ve svém růstovém kurzu a profil značky 

v příštích letech dále posílí. Se Strategií 2025 jsme vytvořili podmínky pro budoucnost značky 

ŠKODA. Její důležitou součástí je naše ofenzíva v kategorii SUV, kterou jsme zahájili modelem 

ŠKODA KODIAQ. První velké SUV značky je, vedle dalších exponátů k tématům design, 

konektivita  a sponzoring, součástí výstavy ,What drives you?‘,“ dodává Bernhard Maier.   

 

Na zahájení výstavy ,What drives you?‘ přivítal předseda představenstva společnosti ŠKODA 

AUTO Bernhard Maier předsedu vlády České republiky Bohuslava Sobotku. Český premiér 

navštívil Berlín u příležitosti 25. výročí podepsání smlouvy o dobrém sousedství mezi Německem a 

tehdejší Českou a Slovenskou federativní republikou. Smlouva z roku 1992 je základem česko-

německých vztahů po Sametové revoluci v tehdejším Československu a znovusjednocení 

Německa. I proto ležela návštěva výstavy Bohuslavu Sobotkovi zvláště na srdci. Česká 

automobilka a Volkswagen jsou spolu už čtvrt stolení pod jednou střechou a od té doby dosahují 

nových prodejních rekordů. Tento vzorový příklad česko-německého přátelství tak píše další 

kapitoly úspěšné globální historie.     

 

Ve fóru DRIVE. získal český premiér přehled o tom, jak se významný český podnik prezentuje 

mimo svou vlast, na nejsilnějším evropském trhu v Německu, a jak emocionální vystupování 

značky přispívá k úspěšnému kurzu značky ŠKODA. 

 

V minulých letech způsobila ŠKODA rozruch několika designovými studiemi. Vzrušující, 

emocionální designový jazyk se odráží zejména v nejnovějších modelech, jako například 
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v modernizovaném provedení modelu ŠKODA OCTAVIA nebo v novém SUV modelu ŠKODA 

KODIAQ. Výstava ,What drives you?‘ představuje vývoj nové designové DNA značky ŠKODA , 

která se vyznačuje sladěnými proporcemi, precizně vedenými liniemi, ostře vykreslenými hranami a 

krystalickou trojrozměrností. Proto si návštěvníci centra DRIVE. mohou pod profesionálním 

vedením českého skláře vybrousit vlastní předmět z křišťálu a odnést si jej domů. 

 

Jak řidič profituje z toho, že je vůz značky ŠKODA stále online, ukazuje tematická oblast 

konektivita. Od indukčního nabíjení chytrého telefonu přes WiFi-hotspot až po pestrou nabídku 

služeb ŠKODA Connect ukazuje výstava přehled nejrůznějších řešení konektivity a inovativních 

řešení, které znázorňuje například pomocí filmů. ŠKODA Connect je k dispozici nejprve pro velké 

SUV KODIAQ a pro modernizovaný bestseller OCTAVIA. V dohledné době nabídne ŠKODA tento 

systém také pro modely FABIA, RAPID a SUPERB. 

 

Třetí oblastí vedle designu a konektivity výstavu kompletuje oblast sponzoringu. Společností 

ŠKODA AUTO podporované špičkové akce na poli cyklisticky, motorsportu a ledního hokeje jsou 

schopny nadchnout miliony lidí na celém světě. V roce 2017 podpoří česká značka již počtrnácté 

Tour de France jako oficiální partner i dodavatel oficiálního vozu. ŠKODA bude také hlavním 

sponzorem mistrovství světa v ledním hokeji v Německu a Francii – a to již celkem po pětadvacáté. 

Proto je značka zapsaná do Guinessovy knihy rekordů za nejdelší sponzoring sportovního 

mistrovství světa v historii. ŠKODA kromě toho patří i mezi nejúspěšnější aktéry na soutěžních 

tratích kolem celého světa. Jen v minulém roce slavili jezdci s vozy ŠKODA FABIA R5 řadu 

úspěchů. V roce 2016 triumfovali Esapekka Lappi a Janne Ferm v soutěžním mistrovství světa FIA 

(WRC 2). ŠKODA kromě toho vyhrála i kontinentální mistrovství v Jižní Americe, v Asijsko-

pacifickém regionu a na Středním východě, a získala i devět národních titulů. Návštěvníci centra 

DRIVE. Volkswagen Group Forum si mohou speciál FABIA R5 s přeplňovaným motorem a 

s pohonem všech kol prohlédnout z bezprostřední blízkosti nebo si dokonce sami vyzkoušet 

řidičské dovednosti: díky speciálním brýlím pro virtuální realitu působí jízda v soutěžním simulátoru 

velice realisticky. 

 

DRIVE. Forum je zážitkovou scénou značek koncernu VW  

DRIVE. Volkswagen Group Forum se nachází v ulici Friedrichstraße v srdci Berlína, 

v bezprostřední blízkosti Braniborské brány, a je scénou pro celkem dvanáct značek koncernu 

Volkswagen. Na více než 4 500 čtverečních metrech mohou návštěvní nově objevovat mobilitu a 

dozví se zde, jak koncernové společnosti řeší otázky týkající se životního prostředí, ekologie, 

inovací, alternativních pohonů, techniky nebo designu. 

 

Pro další informace, prosím, kontaktujte: 

Jozef Baláž  Tomáš Kubík 

Vedoucí Komunikace podniku Komunikace podniku 

T +420 326 811 773 T +420 326 811 749 

jozef.balaz@skoda-auto.cz  tomas.kubik@skoda-auto.cz 
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Fotografie k tématu: 

  

 

 

,Výstava ,What drives you?‘ ukazuje zajímavý svět 

značky ŠKODA  

Od 1. dubna do 8. července představuje značka ŠKODA v 

berlínském centru DRIVE. Volkswagen Group Forum 

v rámci výstavy ,What drives you?‘ svůj pestrý svět.  
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ŠKODA AUTO 
› je jednou z nejstarších automobilek na světě. Společnost založená v roce 1895, v období počátků automobilu, 

dodnes sídlí v Mladé Boleslavi,  
› má v současnosti následující modelové řady osobních automobilů: CITIGO, FABIA, RAPID, OCTAVIA, YETI, 

KODIAQ a SUPERB,  
› v roce 2016 dodala zákazníkům celosvětově více než 1 milion vozů,  
› od roku 1991 patří koncernu Volkswagen, jednomu z globálně nejúspěšnějších automobilových výrobců. ŠKODA 

AUTO v koncernovém svazku samostatně vyrábí a vyvíjí vedle vozů také komponenty jako motory a převodovky,  
› provozuje tři výrobní závody v České republice; vyrábí v Číně, Rusku, na Slovensku a v Indii většinou 

prostřednictvím koncernových partnerství, dále také na Ukrajině a v Kazachstánu ve spolupráci s lokálními partnery,  
› zaměstnává celosvětově více než 30 000 pracovníků a je aktivní na více než 100 trzích. 
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