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Attila Szabo, numit director general al Ford și în Republica
Cehă

/ Praga, 4 ianuarie 2019 / - Ford Motor Company, s.r.o. anunță astăzi că domnul Atilla
Szabo este numit director general al companiei, decizie în vigoare de la 1 ianuarie 2019.
Attila Szabo lucrează pentru Ford Motor Company de peste 17 ani. El a ocupat diferite funcții,
de la director de vânzări flote și director de vânzări Ford Ungaria și piețele europene directe, la
manager prețuri în cadrul Ford Europa. Noua funcție se adaugă rolulului său de director general
al Ford România. El va supraveghea operațiunile Ford atât în Republica Cehă, cât și în
România.
"Sunt încântat că voi conduce activitatea celor două companii naționale de vânzări din România
și Republica Cehă. Aștept cu nerăbdare să colaborez cu echipa noastră cehă, precum și cu
rețeaua de distribuitori autorizați. Sunt încrezător că vom continua să consolidăm poziția Ford
pe ambele piețe. 2019 va fi un an dinamic pentru operațiunile noastre și împreună cu ambele
echipe vom depune toate eforturile pentru a obține rezultate excepționale atât în Cehia, cât și în
România", a spus Szabo.
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Attila Szabo este numit director general al companiei Ford în Republica Cehă, începând cu 1
ianuarie 2019. El va prelua mandatul la Praga, în data de 7 ianuarie 2019.
###
Despre Ford Motor Company
Ford Motor Company este o companie globală cu sediul la Dearborn, Michigan. Compania proiectează, produce,
promovează și asigură service pentru o gamă completă de autovehicule, camioane, SUV-uri și autovehicule electrice
Ford, precum și autovehicule de lux Lincoln, oferă servicii financiare prin Ford Motor Credit Company și urmărește
planul de a deveni lider în domeniile electrificare, autovehicule autonome și soluții de mobilitate. Ford are aproximativ
201.000 de angajați în toată lumea. Pentru informații suplimentare privind Ford, produsele sale sau Ford Motor Credit
Company, vizitați www.corporate.ford.com.
Ford Europa produce, vinde și servisează vehicule sub marca Ford pe 50 de piețe individuale și are aproximativ
54.000 de angajați la facilitățile proprii și aproximativ 69.000 de angajați când sunt luate în considerate asocierile în
participațiune și entitățile neconsolidate. În plus față de Ford Motor Credit Company, operațiunile Ford Europa includ
Divizia Ford de Relații cu Clienții și 24 de facilități de producție (16 deținute integral sau asocieri în participațiune
consolidate și 8 asocieri în participațiune neconsolidate). Primele autoturisme Ford au fost livrate în Europa în 1903 –
același an în care a fost fondată Ford Motor Company. Producția europeană a început în 1911.
.

Contact:

Ana Maria Timiș
Communications & Public Affairs Manager
Ford Romania
atimis@ford.com

2
Pentru comunicate de presă, materiale relevante, fotografii sau clipuri video,
vizitați www.fordmedia.eu sau www.media.ford.com.
Urmăriți www.twitter.com/FordEu sau www.youtube.com/fordofeurope

