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AKCJA – REKRUTACJA!

Oddajemy w wasze ręce drugie wydanie newslettera Mercedes-Benz
Manufacturing Poland. W poprzednim numerze przybliżyliśmy początki
realizacji nowej inwestycji koncernu Daimler AG w Polsce. Od tego
czasu wbito w ziemię pierwsze łopaty na terenie przyszłej fabryki przy
ulicy Cukrowniczej w Jaworze. Jednak naszą inwestycję tworzą przede
wszystkim ludzie. Stąd tytuł tego wydania: Akcja - Rekrutacja.
Budowa fabryki dopiero się rozpoczęła, ale kompletowanie zespołu
trwa od wielu miesięcy. Kadra nowo powstałej spółki powiększyła się
już do 30 osób, a do końca roku planowane jest zatrudnienie kolejnych
20 pracowników. Aktualnie spółka poszukuje wysoko kwalifikowanych
specjalistów i inżynierów, jak również mechaników, pracowników
fizycznych i biurowych – słowem: zarówno „białych”, jak i „niebieskich”
kołnierzyków.
Czego mogą spodziewać się przyszli pracownicy? Przede wszystkim
kompleksowego przygotowania do pracy na każdym szczeblu
organizacji. Pracownicy przejdą konieczne szkolenia pod okiem
doświadczonych specjalistów - z Polski i z Niemiec. Z kolei transfer
nowoczesnych technologii zapewnią niemieccy specjaliści, którzy
przyjadą do Polski w przyszłym roku. Przewidziana jest również
współpraca z lokalnymi szkołami zawodowymi i technicznymi, z których
być może już wkrótce do fabryki trafią wykwalifikowani pracownicy.

pracownicy z Polski. Tylko 30% managementu stanowią oddelegowani
pracownicy koncernu. A to dopiero początek - prawdziwego tempa
proces rekrutacyjny nabierze w drugiej połowie 2018 i w 2019 roku.

Inwestycje zagraniczne a rynek pracy
Zagraniczne inwestycje, takie jak fabryka Mercedesa, mają
wpływ na sytuację dolnośląskiego rynku pracy, co potwierdza
widoczny spadek poziomu bezrobocia w regionie. Jeszcze
kilkanaście lat temu wynosiło prawie 25%, na koniec sierpnia
2017 roku już tylko 6,3% (GUS, 2017). Ostatnie lata to nowe formy
aktywizacji bezrobotnych (szkolenia, dotacje), nowe firmy, które
dzięki wsparciu mogą zatrudniać coraz więcej pracowników,
nowe szkoły – wyższe oraz zawodowe, które wspierają młodych
ludzi przy wejściu na rynek pracy. Dolny Śląsk ma jeszcze
jedną przewagę – bliskość granic z Niemcami i Czechami
oraz przecinającą województwo autostradę A4. To właśnie tu,
w Specjalnych Strefach Ekonomicznych, chętnie swoje inwestycje
lokują firmy z kapitałem zagranicznym – głównie z branży
motoryzacyjnej, elektronicznej, informatycznej, logistycznej.
Wśród nich jest również Mercedes-Benz.

Inwestycja w Jaworze, mimo że na wczesnym etapie, jednak już
wpływa na aktywizację lokalnego rynku pracy – blisko 70% osób
zatrudnionych dotychczas w Mercedes-Benz Manufacturing Poland to
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NASZ ZESPÓŁ

Mercedes-Benz Manufacturing Poland w Jaworze buduje zespół w oparciu
o najlepsze wzory koncernu - w myśl zasady „The Best or Nothing”
Zespół Mercedes-Benz Manufacturing Poland w liczbach:

30 osób

3 lokalizacje

6 działów

Andreas Zawesky
dyrektor ds. jakości

Thomas Kaiser

Aleksandra Łukasiak

dyrektor montażu

dyrektor finansowy

dr Andreas Schenkel
prezes zarządu

Harry Slobodic

Ewa Korwek

dyrektor ds. IT

dyrektor HR

Frederik Strauss
dyrektor ds. logistyki
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dr Ewa Łabno-Falęcka
Paul Schwarzmaier
dyrektor ds. zakupów

dyrektor komunikacji
i marketingu
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AKTUALNOŚCI Z DZIAŁU HR

Na temat rozwoju zespołu oraz o wyzwaniach, które przed nim
stoją rozmawiamy z Ewą Korwek, dyrektorem działu HR
Jak wyglądały początki pracy działu HR w nowo powstałej spółce?
Inwestycja w Jaworze to projekt typu „green field”, więc na początku
nie było nic prócz wiedzy merytorycznej i zapału. Pewną pomoc
otrzymaliśmy od spółki Mercedes-Benz Polska w Warszawie.
Dziś w dziale HR, dzięki ciężkiej pracy, wsparciu centrali i specjalistów
z innych krajów, jak np. z Indii, funkcjonują już 4 systemy: dwa
dedykowane administracji personalnej, jeden do rekrutacji i jeden do
obsługi pracowników oddelegowanych. Kolejny system, rejestrujący
czas pracy, jest w fazie testów.

rozwój zespołu HR. Obecnie poszukujemy rekrutera z językiem
niemieckim oraz osoby ds. czasu pracy, administracji personalnej
i naliczania wynagrodzeń. Już wkrótce pojawią się kolejne ogłoszenia.
Poszukujemy osób, dla których HR to prawdziwa pasja. Szanse mają
osoby „pozytywnie zakręcone” i zmotywowane.

Jak dziś wygląda sytuacja w departamencie?
Departament zarządzania zasobami ludzkimi to obecnie 5 osób, które
przy wsparciu wspomnianych systemów zajmują się typowymi dla
„startupów” zagadnieniami: tworzeniem regulaminu pracy, systemem
wynagradzania, procesem delegacji służbowych, planowaniem
rozwoju personelu, konceptem kwalifikacji szkoleń dla pracowników
produkcyjnych oraz rekrutacją. Dodatkowo nasz dział zajmuje się
wdrażaniem nowoczesnych rozwiązań z zakresu tzw. „Industry 4.0”
oraz szkoleń interaktywnych.
Jakie zadania stoją przed zespołem ds. rekrutacji w najbliższym czasie?
Zainteresowanie pracą w Mercedes-Benz Manufacturing Poland jest
ogromne. Średnio na każde publikowane przez spółkę ogłoszenie
odpowiada około 200 kandydatów, dlatego planujemy dalszy

Na zdjęciu: od lewej u góry Patrycja Błażejewska, Paulina Gofran
od lewej u dołu Edyta Karamon, Anna Frąckowiak, Ewa Korwek

Jesteś zainteresowany pracą w nowej, dynamicznie rozwijającej się firmie?

Dołącz do zespołu Mercedesa!
Aktualne oferty pracy dostępne są na stronie
www.mercedes-benz-jawor.com.pl/kariera/
oraz na portalu pracuj.pl*
*Rozpatrywane będą tylko aplikacje składane w odpowiedzi na ogłoszenia
opublikowane przez Mercedes-Benz Manufacturing Poland
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NA BUDOWIE
Latem ruszyły prace przygotowawcze pod przyszłą fabrykę w Jaworze,
a już we wrześniu rozpoczęto przygotowania do wykonania fundamentów
głównego budynku fabryki. O tym, co aktualnie dzieje się na placu
budowy oraz najbliższych planach, opowiada Wojciech Chyliński
z firmy CMT Sp. z o. o.
„Prace na terenie budowy fabryki Mercedes-Benz realizowane są zgodnie
z planem. Firma Strabag zakończyła już pierwszy etap przygotowawczy

obejmujący wykonanie zaplecza kontenerowego, przyłączy wody
i energii oraz dróg tymczasowych z oświetleniem. Obecnie trwają
prace związane z przygotowaniem fundamentów, a zakończenie tego
etapu planowane jest w połowie grudnia. Na początku listopada
prace rozpoczął kolejny wykonawca, odpowiedzialny za infrastrukturę
zewnętrzną zakładu – docelowe drogi, parkingi i instalacje podziemne.
Kolejnym etapem będzie wykonanie ogrodzenia fabryki.”

fot. teren budowy fabryki w Jaworze

MERCEDES-BENZ W JAWORZE

Dąb, lipa i jawor zasadzone w jaworskim parku
25 października 2017, dokładnie rok po ogłoszeniu planów Daimler
AG dotyczących budowy fabryki, w centralnym punkcie parku
miejskiego w Jaworze zasadzone zostały trzy drzewa - symbole
rozpoczętej w 2016 roku wspólnej drogi do realizacji pierwszej takiej
inwestycji koncernu w Polsce oraz dobrej współpracy inwestora
i miasta. Dąb, lipę i jawor w obecności lokalnych władz, mediów
oraz mieszkańców Jawora i zaproszonych gości posadzili wspólnie
dr Andreas Schenkel, Prezes Zarządu Mercedes-Benz Manufacturing
Poland, Burmistrz Jawora Emilian Bera oraz dzieci z jaworskiego
przedszkola „Na 4 pory roku”.

rozwijała się tak, jak daleko będą sięgały korzenie posadzonych dzisiaj
drzew – podsumował spotkanie dr Andreas Schenkel, prezes zarządu
Mercedes-Benz Manufacturing Poland. Każde z posadzonych drzew
otrzymało pamiątkową tabliczkę. Dzieciom z jaworskiego przedszkola
wręczono odblaskowe opaski oraz pamiątkowe sadzonki kwiatów.

- Otwartość lokalnych władz oraz zaangażowanie, z jakim prowadzone
były przygotowania do uruchomienia naszej inwestycji potwierdziły
tylko, że decyzja o lokalizacji fabryki tu, w Jaworze, była słuszna.
Realizując projekt wspólnego sadzenia drzew, chcielibyśmy podkreślić
jak dobre relacje łączą nas z jaworskimi partnerami. Jestem przekonany,
że to również dobry znak na przyszłość, a nasza współpraca będzie
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dr Andreas Schenkel, Prezes Mercedes-Benz Manufacturing Poland
posadził „niemiecki” dąb

Andreas Zawesky, dyrektor ds. jakości, Mercedes-Benz Manufacturing
Poland

Ewa Korwek, dyrektor HR, Mercedes-Benz Manufacturing Poland

Ludwig Franz Pak, biuro zarządzania projektem, Mercedes-Benz
Manufacturing Poland

Thomas Kaiser, dyrektor montażu i utrzymania ruchu, Mercedes-Benz
Manufacturing Poland

Dzieci otrzymały na pamiątkę sadzonki kwiatów i odblaskowe opaski
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HISTORIA I PRZYSZŁOŚĆ MOTORYZACJI W JAWORSKIM MUZEUM REGIONALNYM
Mercedes-Benz zawitał do Jawora już blisko rok temu, ale pierwsze ślady rozwoju
automobilizmu w Jaworze sięgają aż XVI wieku. O związkach miasta z historią
motoryzacji opowiada dyrektor Muzeum Regionalnego w Jaworze, Arkadiusz Muła.
Dlaczego warto odwiedzić Jawor i Muzeum Regionalne?
Nasz region co roku odwiedzają tysiące turystów, głównie ze
względu na walory krajobrazowe i historyczne. Tutaj przecinają
się międzynarodowe szlaki: Via Regia i Szlak Cysterski.
O wielokulturowości Jawora świadczy również dziedzictwo UNESCO
- ewangelicki Kościół Pokoju oraz lokalizacja w Euroregionie Nysa.
Miasto jest położone u stóp Gór Kaczawskich i Parku Krajobrazowego
„Chełmy”. Samo Muzeum mieści się w średniowiecznym klasztorze
Bernardynów. Bogate zbiory archeologii, etnografii, rzemiosła, sztuki
i militariów stanowią wielopokoleniowy dorobek.
Od tego roku atrakcją muzealną jest stała ekspozycja
„Jawor - nowy rozdział w historii Mercedes-Benz”.
Czego ona dotyczy?
Wystawa wprowadza nas w fascynujący świat Mercedesa oraz historię
motoryzacji zapoczątkowaną pod koniec XIX wieku przez Gottlieba
Daimlera, Wilhelma Maybacha i Karla Benza. Prezentowane są tu
zarówno repliki urządzeń jak i oryginalne eksponaty, w tym wyposażenie
samochodów. Organizatorzy wystawy postawili na innowację
i interaktywność. Można na niej zobaczyć blisko sto materiałów
multimedialnych dotyczących nie tylko historii marki, ale również
współczesnej myśli technologicznej.

Tradycje motoryzacji były obecne w Jaworze już wcześniej…
Rzeczywiście, w dawnej stolicy księstwa jaworskiego kwitł handel
i rzemiosło. W połowie XVI stulecia produkowano tu czterokołowe
zaprzęgi. W XVIII stuleciu były to okazałe karety. Produkcją powozów
zajmowało się jeszcze na początku XX wieku kilka firm. Wraz
z początkiem motoryzacji miejscowe fabryki przekształciły się
i rozpoczęły produkcję karoserii, m.in. na potrzeby autobusów.
W latach Republiki Weimarskiej firma Skotarski sprowadzała do
autobusów kursujących regularnie z Jawora do Strzegomia i Legnicy
silniki wyprodukowane przez Mercedesa.

Przy którym eksponacie należy się dłużej zatrzymać?
Atrakcją wystawy jest z pewnością replika pierwszego na świecie
silnika szybkobieżnego, skonstruowanego przez Gottlieba Daimlera
i Wilhelma Maybacha. Emocje wśród zwiedzających wzbudza również
silnik OM 654 o mocy 150 KM, z aluminiową głowicą i skrzynią
korbową oraz oryginalną powłoką NANOSLIDE, redukującą tarcia
między gładzią cylindra, a stalowym tłokiem. Niebawem w Jaworze
ruszy produkcja takich ultranowoczesnych jednostek wysokoprężnych.
Do kogo skierowana jest wystawa?
Przede wszystkim do miłośników motoryzacji, ale i osób, które są
ciekawe historii powstania marki Mercedes. Wystawa cieszy się
zainteresowaniem również wśród najmłodszych, a więc przedszkolaków
i młodzieży szkolnej. Specjalnie dla nich w październiku, we
współpracy z policją, zorganizowane zostały pilotażowe zajęcia
dotyczące bezpieczeństwa na drodze. W trakcie spotkania, w oparciu
o dostępne na ekspozycji materiały, dzieci miały okazję poznać nie
tylko historię motoryzacji, ale również systemy bezpieczeństwa
Mercedesa. Dodatkowo uczyły się o zasadach bezpieczeństwa ruchu
drogowego oraz udzielania pierwszej pomocy.
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Model powozu produkowanego około 1900 roku w Jaworze. Zbiory Muzeum
Regionalnego w Jaworze

Czy muzeum planuje kolejne przedsięwzięcia we współpracy
z Mercedesem?
Tak. Dzięki wsparciu Mercedesa, pod koniec roku rozpocznie się
adaptacja jednej z sal muzealnych na cele konferencyjno-warsztatowe
i wystawiennicze. Organizowane tu działania będą okazją do aktywizacji
zarówno mieszkańców Jawora, jak i całego regionu.
Dziękujemy za rozmowę.
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FABRYKI W SIECI PRODUKCYJNEJ SAMOCHODÓW OSOBOWYCH MERCEDES-BENZ CARS OPERATIONS

Cykl prezentujący historię oraz specjalizacje niemieckich i międzynarodowych
zakładów produkcyjnych w światowej sieci fabryk Mercedes-Benz
Fabryki w sieci produkcyjnej samochodów
osobowych Mercedes-Benz Cars Operations.
Jawor

Uusikaupunki

Polska

Finlandia

Hambach

Kecskemét

Francja

Mishawaka

Węgry

Pekin

USA

Decherd

Graz

USA

Tuscaloosa

Chiny

Pune
Indie

Austria

USA

Bangkok

Sebeş, Cugir

Tajlandia

Rumunia

Ho Chi Minh
Vietnam

Novo Mesto

Dżakarta

Słowenia

Maribor

Iracemápolis

Słowenia

Brazylia

East London

Pekan
Malezja

Indonezja

RPA

Kuppenheim
Niemcy

Sindelfingen
Niemcy

Berlin
Niemcy

Kölleda, Arnstadt
Niemcy

Rastatt
Niemcy

Brema
Niemcy

Affalterbach
Niemcy

Hamburg
Niemcy

Kamenz
Niemcy

Stuttgart-Untertürkheim
Niemcy

Untertürkheim – serce Mercedes-Benz w Stuttgarcie
Jak to się zaczęło? Ponad 100 lat temu rozpoczęła się wielka historia
marki Mercedes-Benz, której początek dali Karl Benz (1844 - 1929)
i Gottlieb Daimler (1834 - 1900). Niezależnie od siebie pracowali nad
nowoczesnym modelem pojazdu z silnikiem spalinowym. W 1883 roku
Karl Benz założył w Mannheim firmę Benz & Co., natomiast w 1890 roku
powstała firma Daimler-Motoren-Gesellschaft (DMG) w Cannstatt.
Pierwszy samochód „Patent_Motorwagen nr. 1” Karla Benza powstał
w 1886 roku i ta data jest uważana za narodziny motoryzacji. Potem
pojawiły się kolejne modele – Mercedes-Benz Viktoria w 1893 r. czy
model Phoenix z 1897 roku.

konkurencji i rozpoczęły współpracę. Dwa lata później, w 1926 roku,
doszło do fuzji, w wyniku której powstała firma Daimler-Benz AG.
Zarząd centralny ulokował się w centrum Stuttgartu, w Untertürkheim.
Oddzielne dotąd marki połączyły się w jedną: powstała marka
Mercedes-Benz.
Untertürkheim jest obecnie wiodącą fabryką koncernu Daimler
AG – liderem w globalnej sieci produkcyjnej. To nowoczesny zakład
produkujący silniki wysokoprężne i alternatywne systemy napędowe
z nowoczesnym zapleczem badawczo-rozwojowym. Zatrudnia obecnie
ponad 19 tysięcy pracowników. W 2006 roku powstało tu również
wyjątkowe Muzeum Mercedes-Benz, otwarte na 120-lecie historii
motoryzacji.

Przez długi czas Karl Benz i Gottlieb Daimler rywalizowali ze sobą
w walce o klientów. Zmianę przyniósł koniec I wojny światowej, kiedy
pojawiły się trudności ze sprzedażą samochodów na masową skalę.
W 1924 roku, aby przezwyciężyć kryzys, przedsiębiorstwa zawarły
porozumienie, na mocy którego zobowiązywały się do zaprzestania
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Wieści z koncernu Daimler AG
Superbohaterowie jeżdżą Mercedesami!

długi zasięg i krótki czas ładowania –
wystarczy kilka godzin i domowe gniazdko!

przeznaczono ją na rynek niemiecki, ale
planowane są już wersje dla kolejnych krajów.

INWESTYCJE

What3words

Mercedes-Benz liderem segmentu
premium w Polsce

Jesienią na ekrany polskich kin trafi jeden
z
najbardziej
wyczekiwanych
filmów
o superbohaterach wszech czasów –
„Liga Sprawiedliwości”. Do superbohaterów,
m.in. Batmana, Wonder Woman, Aquamana,
Cyborga oraz Flasha, dołączą samochody
Mercedes-Benz, które pomogą im uratować
planetę przed groźnym atakiem. Największym
ikonom z komiksów towarzyszyć będzie
nowa Klasa E Kabriolet, Mercedes-Benz AMG
Vision Gran Turismo z nowym wnętrzem,
opracowanym specjalnie na potrzeby filmu
oraz Klasa G 4x4.

PREMIERY

Sprzedaż samochodów Mercedes-Benz bije
rekordy od 55 miesięcy z rzędu, a trzeci
kwartał br. był dla koncernu najlepszym
w historii. Na całym świecie producent ze
Stuttgartu dostarczył we wrześniu 220 tys.
samochodów, a od początku roku – już ponad
1,7 mln. Tym samym firma zdystansowała
konkurencyjne marki Premium.
Rozwój aut EQ - Mercedes zainwestuje
ponad 10 mld euro

Mercedes-Benz wprowadza, jako pierwszy
na świecie system innowacyjnej nawigacji
głosowej what3words, dzięki której kierowcy
będą mogli precyzyjnie określić cel podróży
w dowolnym miejscu na świecie, wpisując lub
wymawiając zaledwie 3 słowa. Uruchomienie
innowacyjnej nawigacji zostało zaplanowane
na przyszły rok.

WYDARZENIA
Verva Street Racing

Mercedes-AMG Project ONE – z toru
Formuły 1 na publiczne drogi

Podczas targów we Frankfurcie swoją
premierę miał prototyp Mercedes-AMG
Project One. To pierwszy supersamochód
z najnowszą i najwydajniejszą techniką
hybrydowego napędu z bolidu Formuły 1
z homologacją drogową. Auto będzie mogło
rozwinąć prędkość aż do 350 km/h i osiągnąć
moc ponad 1000 KM.
GLC F-CELL – hybryda plug-in

Podczas targów we Frankfurcie MercedesBenz
zaprezentował
przedprodukcyjny
egzemplarz ekologicznego modelu GLC
F-CELL – pierwszego na świecie SUV-a
elektrycznego zasilanego energią pochodzącą
zarówno z ogniw paliwowych, jak i baterii
litowo-jonowych. GLC F-CELL ma imponująco
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Daimler realizuje „trzypasmową” strategię
układów napędowych – opartą na pojazdach
elektrycznych, hybrydowych oraz zasilanych
silnikami spalinowymi. Do 2022 roku zamierza
wprowadzić na rynek więcej niż 10 pojazdów
z napędem całkowicie elektrycznym.
Poza opracowaniem modułowej rodziny
samochodów koncern stworzy kompleksowy
ekosystem,
obejmujący
niezbędną
infrastrukturę do ładowania.

Mercedesy-AMG były gwiazdami Verva Street
Racing 2017. Sportowa marka MercedesBenz zaprezentowała w Płocku siedem aut,
w tym topowy model AMG GT R z silnikiem
o mocy 585 KM, zwany „Zieloną bestią”. Na
miłośników motoryzacji czekało wiele atrakcji
– pokazy driftingu, wyścigi i oczywiście
najwspanialsze samochody świata, dostępne
na wyciągnięcie ręki.

INNOWACJE

WYRÓŻNIENIA

Aplikacja EQ Ready

Mercedes najbardziej wartościową marką
motoryzacyjną Europy

Dzięki nowej aplikacji, za pomocą smartfona
będzie można rejestrować szczegóły podróży,
analizować swoje codzienne zachowania
na drodze i zestawiać je z parametrami
pojazdów elektrycznych lub hybrydowych.
Aplikacja EQ Ready jest do pobrania
bezpłatnie na urządzenia iOS oraz Android,
w języku angielskim lub niemieckim. Wstępnie

W rankingu „Best Global Brands 2017”
Mercedes-Benz już po raz kolejny został
uznany
za
najbardziej
wartościową,
motoryzacyjną markę premium z Europy.
Jako jedyna w Europie plasuje się w ‘Top
10’ rankingu.
Wzrost wartości spółki
w badaniu zapewnił jej 9. miejsce wśród 100
najcenniejszych firm świata.

MERCEDES-BENZ MANUFACTURING POLAND WYDANIE 2 - LISTOPAD 2017

CZY WIESZ...
… jaką najwyższą prędkość rozwinął użytkowy
Mercedes?
432 km/h - taką prędkość uzyskał w 1938 roku w swoim W125 Rudolf
Caracciola, na co dzień sprzedawca Mercedesów. Rekord, uzyskany na
zwykłej drodze, do dziś nie został pobity.

… kiedy po raz pierwszy „za kółkiem” usiadła kobieta?
W 1886 roku po raz pierwszy samochód na długim dystansie poprowadziła
kobieta - Bertha Benz. Jej 106-kilometrowa podróż autem skonstruowanym
przez męża, Carla Benza, była równocześnie pierwszą tak długą jazdą
w historii motoryzacji. Bertha podczas jazdy wielokrotnie musiała dokonywać
samodzielnie drobnych napraw, a podróż trwała od świt do zmierzchu.
Po tej przejażdżce Carl Benz wprowadził wiele udogodnień kierując się
opinią żony.

… kiedy powstał pierwszy salon firmowy
Mercedesa w Polsce?
W 1996 roku działalność rozpoczął Mercedes Polska – joint venture
z firmą Sobiesław Zasada, który już w pierwszym roku sprzedał 2 tys. aut.
Cztery lata później firma została w 100 proc. spółką córką koncernu DaimlerBenz, co dało początek pierwszym firmowym salonom marki w Polsce.
Pierwszy z nich otwarto w 2003 roku w Sosnowcu, zaraz potem kolejny –
w Warszawie.

… jak wyglądała pierwsza reklama samochodowa?
Pierwszy na świecie plakat reklamujący samochód pochodzi
z 1888 roku i przedstawia trzykołowy samochód Karla Benza. Jest
to krótka relacja prasowa, składająca się ze zdjęcia pojazdu oraz
opisu jego sukcesów na wystawie maszyn i silników w Monachium.
W tamtych czasach reklama nazywana była „rekomendacją biznesową”.

… że Mercedes może być uznany za aktora?
Mercedes z czasem stał się ikoną stylu i coraz częściej trafiał na plan
filmowy. Można go było zobaczyć np. w obrazie Rowdy’ego Herringtona
„Road House” („Wykidajło”), gdzie „partnerował” Patrickowi Swayzemu.
W 2015 roku kilka modeli Mercedesa odegrało znaczącą rolę na planie filmu
„Jurassic World”.
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JUŻ WKRÓTCE
Zapraszamy do lektury kolejnych wydań newslettera,
w których między innymi:
→→ najnowsze informacje i fotorelacja
z budowy fabryki
→→ świąteczne spotkania w Jaworze
→→ wywiady i opinie

Kontakt z redakcją
Izabela Bielecka
e-mail: mbmpl@lhse.pl
Ewa Łabno-Falęcka
e-mail: ewa.labno-falecka@daimler.com

→→ najnowsze doniesienia i ciekawostki
ze świata motoryzacji
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