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ŠKODA AUTO otevírá Sales & After Sales Training Akademii 
 

› Nové středisko české automobilky pro školení importérů a obchodních partnerů z celého světa 

› Zlepšená kvalita a efektivita služeb díky důslednému využívání digitálních nástrojů jako jsou virtuální realita 

a umělá inteligence 

› Školící programy zaměřeny na elektromobilitu a digitalizaci vozidel 

 

Mladá Boleslav, 11. listopadu 2021 - ŠKODA AUTO spojuje své prodejní a poprodejní tréninkové programy 

v rámci nově založené Sales & After Sales Training Akademie. Česká automobilka standardizuje školící 

programy pro své mezinárodní importéry a prodejce. Zvyšuje tak kvalitu a efektivitu vlastních vzdělávacích 

procesů. Nová akademie bude úzce spolupracovat také se školami a univerzitami, aby podpořila touhu po 

inovacích. 

 

Martin Jahn, člen představenstva společnosti ŠKODA AUTO pro oblast prodeje a marketingu, zdůrazňuje: „S novou 

Sales & After Sales Training Akademií děláme další krok na cestě k digitalizaci. Využijeme technologie, jako jsou 

virtuální či rozšířená realita a umělá inteligence, abychom realisticky simulovali každodenní situace v dealerství, cíleně 

vylepšili školící proces a zvýšili kvalitu poradenství. Formát online školení zároveň zjednodušuje procesy a zvyšuje 

naši efektivitu.“ 

 

Nová tréninková ŠKODA Sales & After Sales Training Akademie má za cíl modernizovat školicí technologie a stát se 

digitálním kompetenčním centrem. Svým obsahem se zaměří na témata elektromobility a digitalizace. Akademie bude 

vyvíjet vhodné strategie pro konkrétní partnery podle specifik jednotlivých regionů a bude také úzce spolupracovat se 

školami a univerzitami, aby podpořila rozvoj inovací. 

 

ŠKODA AUTO se ve svých vzdělávacích programech zaměřuje na využívání digitálních technologií. Již od roku  

2020 mohou servisní pracovníci využívat virtuální realitu například k simulaci procesu výměny baterie plně elektrických 

modelů. Důležitou roli v nové tréninkové ŠKODA Sales & After Sales Training Akademii hraje také využití umělé 

inteligence. Digitální asistenti mohou flexibilně a bezprostředně reagovat na mluvené slovo a simulovat díky tomu 

interakce v prodejně a v zákaznickém servisu. Technologie tak pomáhá zvyšovat odbornou kvalitu služeb zákazníkům. 

Školení v online formátu také výrazně snižuje potřebu cestování a tím i uhlíkovou stopu v prodejní síti ŠKODA AUTO. 

 

 

Pro další informace, prosím, kontaktujte: 

Tomáš Kotera    Simona Havlíková 

Vedoucí oddělení Komunikace podniku Tisková mluvčí pro prodej, finance 

a interní komunikace   a mezinárodní trhy 

T +420 326 811 773   T +420 734 299 135 

tomas.kotera@skoda-auto.cz   simona.Havlikova@skoda-auto.cz 
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Fotografie k tématu: 

 

 

ŠKODA AUTO otevírá Sales & After Sales Training 

Akademii 

Martin Jahn, člen představenstva společnosti ŠKODA AUTO 

za oblast prodeje a marketingu, Stanislav Pekař, vedoucí 

After Sales společnosti ŠKODA AUTO otevřeli společně 

s Danou Plath, vedoucí Sales & After Sales Training 

Akademie, nové globální školicí středisko české 

automobilky. 

 

Stáhnout                                Zdroj: ŠKODA AUTO 
  

 

 

ŠKODA AUTO otevírá Sales & After Sales Training 

Akademii 

ŠKODA AUTO spojuje své prodejní a poprodejní tréninkové 

programy v rámci nově založené Sales & After Sales 

Training Akademie. Česká automobilka standardizuje školící 

programy pro své mezinárodní importéry a prodejce. Zvyšuje 

tak kvalitu a efektivitu vlastních vzdělávacích procesů.  
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ŠKODA AUTO otevírá Sales & After Sales Training 

Akademii 

Nová tréninková ŠKODA Sales & After Sales Training 

Akademie má za cíl modernizovat školicí technologie a stát 

se digitálním kompetenčním centrem. Svým obsahem se 

zaměří na témata elektromobility a digitalizace. 

 

Stáhnout                                Zdroj: ŠKODA AUTO 

 

 

ŠKODA AUTO  
› se v novém desetiletí úspěšně řídí strategií „NEXT LEVEL – ŠKODA STRATEGY 2030“; 
› usiluje o to, aby se do roku 2030 pomocí atraktivních nabídek ve vstupních segmentech a dalších modelů s elektrickým pohonem zařadila 

mezi pět nejprodávanějších značek v Evropě;  
› směřuje na pozici nejúspěšnější evropské značky v Indii, Rusku a severní Africe; 
› v současnosti nabízí zákazníkům 10 modelových řad osobních automobilů: FABIA, RAPID, SCALA, OCTAVIA, SUPERB, KAMIQ, KAROQ, 

KODIAQ, ENYAQ iV a KUSHAQ; 
› v roce 2020 dodala zákazníkům celosvětově více než jeden milion vozů; 
› je už 30 let součástí koncernu Volkswagen, jednoho z globálně nejúspěšnějších automobilových výrobců;  
› v koncernovém svazku samostatně vyvíjí a vyrábí vedle vozů také komponenty jako motory a převodovky; 
› provozuje tři výrobní závody v České republice; vyrábí v Číně, v Rusku, na Slovensku a v Indii, většinou prostřednictvím koncernových 

partnerství, dále také na Ukrajině ve spolupráci s lokálním partnerem; 
› zaměstnává celosvětově přes 43 000 pracovníků a je aktivní na více než 100 trzích. 
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