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Meredith Kelly novou vedoucí globálního marketingu 
ŠKODA AUTO 
 

› Meredith Kelly bude od ledna 2022 zodpovědná za řízení globálních marketingových aktivit  

› Mnohaleté mezinárodní zkušenosti z různých společností 

› Naposledy byla zodpovědná za marketingové aktivity značky Volkswagen v Jižní Africe 

 

Mladá Boleslav, 17. ledna 2022 – ŠKODA AUTO jmenuje Meredith Kelly do funkce vedoucí globálního 

marketingu od ledna 2022. Kelly má mnohaleté pracovní zkušenosti v mezinárodním marketingu a naposledy 

byla zodpovědná za marketingové aktivity značky Volkswagen v Jihoafrické republice. 

 
Meredith Kelly pracuje pro koncern Volkswagen od října 2015 a na své předchozí pozici byla zodpovědná za 

marketingové aktivity značky Volkswagen v Jižní Africe. S obchodním vzděláním a titulem v oboru podnikové finance 

Kelly dříve pracovala pro mezinárodní společnosti v oblasti spotřebního zboží. Jako marketingová odbornice zastávala 

různé manažerské pozice v Jihoafrické republice a ve Spojeném království, kde měla zodpovědnost za široké 

spektrum produktů. Řídila kampaně na trzích v Africe, na Blízkém východě a ve střední a východní Evropě. 

 

Martin Jahn, člen představenstva společnosti ŠKODA AUTO pro prodej a marketing, zdůrazňuje: „Díky 

dlouholetým zkušenostem v oblasti mezinárodního marketingu ze společností Unilever, Colgate Palmolive a 

Mondelēz, stejně jako z koncernu Volkswagen, je Meredith Kelly ideální kandidátkou pro tuto pozici. Jsem 

přesvědčen, že spolu se svým týmem posune globální marketing společnosti ŠKODA AUTO na vyšší úroveň. 

Těším se na naši spolupráci a přeji jí mnoho úspěchů.“ 

 

Pro další informace, prosím, kontaktujte: 

 

 /skodacz  /skoda.cz  /skodacr  /SKODACeskarepublika 

   

Tomáš Kotera 

Vedoucí Komunikace podniku  

a Interní komunikace  

T +420 326 811 773 

tomas.kotera@skoda-auto.cz 

Martina Špittová 

Tisková mluvčí pro výrobu, HR a životní prostředí  

T +420 730 862 526 

martina.spittova@skoda-auto.cz 
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Fotografie k tématu: 

 

 

Změna ve vedení marketingu ŠKODA AUTO 

Meredith Kelly převezme od ledna 2022 funkci vedoucí 

globálního marketingu společnosti ŠKODA AUTO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 2021 dodala zákazníkům celosvětově více než 870.000 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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