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ŠKODA Challenge 2019: ŠKODA AUTO v Šibeniku 
ocenila nejlepší zaměstnance servisní a prodejní sítě 
 

› V chorvatském Šibeniku proti sobě nastoupilo do celosvětového finále 191 nejlepších 

zaměstnanců servisní a prodejní sítě ŠKODA AUTO z 32 trhů z celého světa 

› ŠKODA Challenge prokazuje vysokou úroveň kvalifikace soutěžních týmů, rozvíjí odborné 

dovednosti a posiluje loajalitu i identifikaci se značkou ŠKODA 

› Neustálé zlepšování celosvětové prodejní sítě je základem pro vyšší spokojenost zákazníků  

a věrnost značce 

 

Mladá Boleslav, 3. července 2019 – V globálním finále letošního ročníku ŠKODA Challenge 

proti sobě nastoupilo v chorvatském přístavním městě Šibenik celkem 191 finalistů z 32 zemí, 

aby ŠKODA AUTO určila nejlepší zaměstnance mezinárodní prodejní a servisní sítě.  

Od 27. do 30. června řešili účastníci soutěže několik náročných úkolů, při kterých museli 

finalisté vedle znalosti zákaznického procesu prokázat také své technické dovednosti. Kromě 

týmového ducha patřila mezi základní kritéria také znalost hodnot značky ŠKODA či historie 

české automobilky.   

 

I letos ŠKODA AUTO opět vyzvala všechny partnery své celosvětové dealerské sítě, aby se zúčastnili 

tradiční soutěže ŠKODA Challenge. Již podeváté měli soutěžící příležitost prokázat dovednosti  

a znalosti o značce ŠKODA a změřit tak své síly s kolegy z celého světa.  

 

Cílem ŠKODA AUTO je neustálé zlepšování kvality služeb v celé dealerské síti. Odborné poradenství 

a péče šitá na míru je základem spokojenosti zákazníků a jejich věrnosti ke značce ŠKODA. 

 

Do mezinárodního finále ŠKODA Challenge se kvalifikovalo celkem 191 odborníků z 32 zemí, kteří 

zvítězili v rámci dvou vyřazovacích národních předkol na domácích trzích. Zaměstnanci dealerské sítě 

disponují nadstandardními odbornými schopnosti a prokazují hodnoty značky také v denním kontaktu 

se zákazníky. Požadavky zákazníků značky ŠKODA řeší individuálně, poskytují odbornou pomoc  

a vyvíjejí řešení šitá na míru v duchu motta „Simply Clever“. 

 

Každý rok se automobilka v rámci soutěže ŠKODA Challenge soustředí na jiná hlavní témata. 

Tentokrát museli účastníci odpovídat na různé otázky týkající se hodnot značky, historie podniku, 

plánů do budoucna, ale i technologií a produktů značky ŠKODA. Prokázat museli také své praktické 

dovednosti, sounáležitost se značkou ŠKODA, orientaci na zákazníka či týmového ducha při celé řadě 

společných úkolů. 

 

Do finále nastoupili účastníci v osmi kategoriích, vedle Nejlepšího servisního poradce a Nejlepšího 

servisního technika byli oceněni také Nejlepší diagnostický technik, Nejlepší lakýrník, Nejlepší vedoucí 

skladu, Nejlepší zástupce importéra, Nejlepší prodejce i Nejlepší manažer prodeje. Osm skupin 

doplnila zvláštní kategorie soutěže o Nejlepší tým. Na cestě k vítězství museli experti ve svém oboru 

vyřešit náročné teoretické i praktické úkoly. Testovala se jak znalost klíčových procesů, tak  

i praktické dovednosti jako například vnímání barev, diagnostika či odhalování závad na voze. Pro 

tento účel organizační tým připravil 17 vozů ŠKODA. 

 

https://skoda-storyboard.com/
https://twitter.com/skodaautonews
https://www.skoda-storyboard.com/en/about-skoda-media-services-application/
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Na závěr soutěže se na pódiu představili nejlepší světoví odborníci svého oboru  

a společně s kolegy z celého světa vedle vítězství oslavili také vydařenou akci.  

V následující tabulce je přehled vítězů ŠKODA Challange 2019 v jednotlivých kategoriích:  

 

Kategorie Jméno Země 

Nejlepší servisní poradce Ondřej Ondrejka Česká republika 

Nejlepší servisní technik Łukasz Zielasko Polsko 

Nejlepší diagnostický technik René Hellemann Dánsko 

Nejlepší lakýrník Branislav Zágora Slovensko 

Nejlepší vedoucí skladu Darragh Smith Irsko 

Nejlepší zástupce importéra Roman Stuchlík Česká republika 

Nejlepší prodejce László Szerencsi Maďarsko 

Nejlepší manažer prodeje Markus Wolf Rakousko 

Zvláštní kategorie: Nejlepší tým Polsko 

 

S návrhem poháru pro první tři místa v každé kategorii pomáhal tým ŠKODA Designu, výrobu 

zprostředkovala renomovaná pražská společnost Šípek & Špalek, zabývající se sklářským  

a světelným uměním. Trofeje jsou vyrobeny z ručně foukaného skla s broušeným opálem.  

 

 

Pro další informace, prosím, kontaktujte: 

Tomáš Kotera 

Vedoucí Komunikace podniku 

T +420 326 811 773 

tomas.kotera@skoda-auto.cz 

 

Simona Havlíková 

Tisková mluvčí prodej, finance a business 

T +420 326 811 771 

simona.havlikova@skoda-auto.cz 
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https://twitter.com/skodaautonews
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Fotografie k tématu: 

 

 
 

ŠKODA Challenge 2019: ŠKODA AUTO v Šibeniku 

ocenila celosvětově nejlepší zaměstnance servisní  

a prodejní sítě  

V celosvětovém finále v chorvatském Šibeniku zjišťovala 

ŠKODA AUTO mezi 191 zaměstnanci dealerů z 32 zemí, 

kdo je ve svém oboru absolutní jedničkou. 

 

Download Zdroj: ŠKODA AUTO 

 

 

ŠKODA Challenge 2019: ŠKODA AUTO v Šibeniku 

ocenila celosvětově nejlepší zaměstnance servisní  

a prodejní sítě 

Na cestě k vítězství museli experti vyřešit náročné 

teoretické i praktické úkoly.   

 

Download Zdroj: ŠKODA AUTO 

 

  

 
 

ŠKODA AUTO 
› byla založená v roce 1895, v období počátků automobilu, a je tak jednou z nejstarších automobilek na světě,  
› v současnosti nabízí zákazníkům 9 modelových řad osobních automobilů: CITIGO, FABIA, RAPID, SCALA, OCTAVIA, 

KAROQ, KODIAQ, KAMIQ a SUPERB,  
› v roce 2018 dodala zákazníkům celosvětově více než 1,25 milionu 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 39 000 pracovníků a je aktivní na více než 100 trzích, 
› v rámci Strategie 2025 prochází transformací od výrobce automobilů k „Simply Clever-společnosti nabízející nejlepší 

řešení mobility“. 
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