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Moderní a intuitivní: Aplikace ŠKODA Media Services 
v novém designu a s novými funkcemi 
 

› ŠKODA výrazně přepracovala svou bezplatnou aplikaci pro chytré telefony 

› Svět značky ŠKODA vždy po ruce: Aplikace obsahuje novinky ze světa ŠKODA AUTO, 

tiskové zprávy i zprávy z Motorsportu 

› Exkluzivní příběhy z online-platformy ŠKODA Storyboard 

› Rozšířené funkce: ,Push-notifikace‘, ,Číst později‘ a aktuální novinky z oficiálních kanálů 

značky ŠKODA na sociálních médiích 

› Aplikaci si stáhlo již téměř 190 000 uživatelů 

 

Mladá Boleslav, 3. ledna 2018 – Praktická aplikace pro chytré telefony ŠKODA Media 

Services se představila v novém designu a s rozšířenými funkcemi. Uživatelé mají 

k dispozici nové menu a vylepšené uživatelské rozhraní. Kromě nejnovějších tiskových 

zpráv a novinek z motorsportu přináší také unikátní příběhy spojené se značkou ŠKODA. 

Aplikace ŠKODA Media Services je k dispozici pro mobilní zařízení s operačním systémem 

iOS a Android. 

 

Ještě atraktivnější a přehlednější než dříve: Výrazně přepracovaná aplikace ŠKODA Media 

Services přináší upravený design, přepracovanou strukturu a rychlejší a pohodlnější navigaci. 

Uživatelé získají možnost seznámit se s nejnovějšími tiskovými zprávami společnosti i týmu 

ŠKODA Motorsport. Exkluzivní příběhy z online-platformy ŠKODA Storyboard čtenáře nejen 

pobaví, ale dodají i obsahovou přidanou hodnotu.   

 

ŠKODA Media Services nabízí užitečné funkce. O nových článcích je uživatel informován pomocí 

notifikací. Funkce ,Číst později‘ umožní uživateli uložit si vybraný článek pro pozdější přečtení. 

Aplikace také umožní pohodlně sledovat poslední příspěvky značky ŠKODA na sociálních sítích. 

 

Aplikace je určena především pro novináře a zástupce médií, kteří zde najdou nejaktuálnější 

informace o modelových řadách, společnosti ŠKODA AUTO a značce ŠKODA v ucelené a 

přehledné formě. Výborným společníkem bude také pro všechny fanoušky a příznivce značky 

ŠKODA. 

 

Aplikace je dostupná v oficiálních storech pro Android nebo iOS 

 

Pro další informace, prosím, kontaktujte: 

Christian Heubner    Jiří Horák 

Koordinátor témat komunikace     Komunikace 

T +420 326 811 782     T +420 604 292 133 

christian.heubner@skoda-auto.cz    jiri.horak1@skoda-auto.cz  
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Moderní a intuitivní: aplikace ŠKODA Media Services  

v moderním designu a s novými funkcemi 

Aplikace s přidanou hodnotou: Výrazně přepracovaná aplikace ŠKODA 

Media Services přesvědčí moderním designem i novými funkcemi. 

 

 

 

 

 

Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 

 

 

Moderní a intuitivní: aplikace ŠKODA Media Services  

v moderním designu a s novými funkcemi 

Celý svět značky ŠKODA vždy po ruce: praktická aplikace je k dispozici ke 

stažení na zařízení s operačním systémem iOS a Android. 

 

 

 

 

 

Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 

 

 

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, KAROQ, 

KODIAQ a SUPERB,  
› v roce 2017 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, v Alžírsku 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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