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Příběh zákazníka
Customer´s story
31. 3. 2015 jsem se účastnil srovnání nového
Hyundai i20 se Škodou Fabií poslední generace v
Avion Shopping parku v Ostravě. Jako zarytému
"škodovákovi" se mi Vaše kampaň zpočátku příliš
nezamlouvala. Jelikož automobilový trh sleduji
dlouhodobě, začal jsem se poohlížet po jiných
automobilkách a zaměřil jsem se právě na
Hyundai. Postupem času jsem opouštěl
omezený a bazální názor, že Škoda je jediným
možným středobodem nákupu nového vozidla.
Po zkušenosti a možnosti vyzkoušení obou
vozidel v jeden okamžik, kdy jsem zjistil, že Fabia
je opravdu mnohem menší a uvnitř na mě
působila až legračně, jsem dospěl k závěru, že
nikoho neutlačujete, nelžete, nic nenafukujete, a
proto se to někomu opravdu nemusí líbit. Musím
otevřeně pochválit vaší dobrou reklamní
kampaň. Podle mě jste se pustili do nejsložitější
oblasti lidského chování, a to do změny zažitých
stereotypů člověka. Je mi to sympatické a musím
ocenit vaši odvahu, pracovitost a neústupnost a
přeji vám hodně úspěchu v současnosti i do
budoucna.

On March 31, 2015, I took part in the comparison
of the new Hyundai i20 with the latest generation Skoda Fabia in the Avion Shopping Park in
Ostrava. As a staunch "Skoda fan", I was not very
keen on your campaign in the beginning. Since
I have been following the automotive market for
a long time, I started to look around for other
automakers, and it was Hyundai I focused on.
Over time I left the limited and basal opinion
that Skoda is the only possible centrepiece of
purchasing a new vehicle. After the experience
and the opportunity to try both vehicles, I found
out that Fabia is indeed much smaller, and its
interior came across as almost comical.
I concluded that you do not lie or oppress
anyone and you do not exaggerate. I have to
openly commend your good advertising
campaign. I think you embarked on the most
complicated areas of human behaviour, i.e. to
change established stereotypes. I appreciate
your courage, diligence and intransigence and
I wish you a lot of success both at present and in
the future.

Jakub Sekera

Jakub Sekera

Věděli jste, že...

Did you know...

10. 4. 2015 pan prezident Dongwoo Choi
slavnostně spustil odpočítávací tabuli. Ta
ukazuje čas, který zbývá do zahájení sériové
výroby modelu Tucson. Tabule je umístěna na
stěně personální vrátnice. Počítejte s námi!

on 10th April 2015, Mr. President Dongwoo
Choi officially launched the countdown
board. It shows time remaining until the
launch mass production of the model Tucson.
The board is placed on the wall at the
personal gate. Count with us!
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Klíčové hodnoty Core Value
v praxi
in Practice
Díky vzájemné spolupráci několika oddělení (PD,
PC, QC, AS & VPC) a enormnímu nasazení jsme
úspěšně zvládli výzvu - dopravit dva vozy
Hyundai i30 na egyptskou autoshow
v rekordním čase. Bezchybná spolupráce napříč
odděleními vedla ke zkrácení procesu dodání
a spokojenosti zákazníka. Vozy dorazily do
přístavu ve slovinském Koperu na poslední chvíli,
těsně před uzavřením nákladního prostoru lodi.
Nakonec se egyptskému distributorovi podařilo
vystavit naše modely i30 na autoshow v Káhiře,
což zvýšilo pozitivní vnímání naší i30
v C segmentu na místním rostoucím trhu.
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Thanks to mutual cooperation of several
departments (PD, PC, QC, AS & VPC) and huge
commitment we have successfully managed the
challenge – transport two Hyundai i30s to motor
show in Egypt with record braking time. Flawless
teamwork across departments led up to the
shortening of car delivery process and Customer
satisfaction. Cars arrived to Koper port in Slovenia
in the very last moment before vessel gate
closing. Finally Egyptian distributor managed to
display our i30’s on Cairo Motorshow increasing
positive perception of our C segment i30 in this
growing market.

www.hyundai-motor.cz

Souhrnná provozní porada za měsíc březen
se konala v auditoriu administrativní budovy
po Velikonocích, 10. 4. 2015. Na programu
byly novinky napříč všemi odděleními.
V březnu letošního roku jsme celkem vyrobili
28 800 vozů, což je o 600 kusů více než
původní výrobní plán. Ten jsme splnili na 102 %.
Nejvíce se vyráběl model ix35 s 16 603 kusy,
dále oblíbená i30 s 8 210 kusy a v neposlední
řadě také jedno z nejprodávanější MPV ix20
s 3 982 ks. Vozy byly exportovány našim
zákazníkům po celém světě. Stává se již
tradicí, že mezi 10 nejvýznamnějších
zákazníků patří i daleká Austrálie.
Součástí porady bylo i slavnostní vyhlášení
pěti oceněných zaměstnanců v rámci
programu Core Value neboli Klíčových
hodnot. Tentokrát byli níže jmenovaní
oceněni za hodnotu „Spolupráce.“ Pavlu
Motykovi (Kontrola kvality), Michalu Spačkovi
(Údržba), Radku Blahutovi (Parts D.), Danielu
Zuzčákovi (Převodovkárna) a Petrovi
Pačískovi (Fin. montáž) gratulujeme!
Pan prezident závodu, Dongwoo Choi, dále
předal dekrety nově jmenovaným vedoucím
sekcí a oddělení. Přejeme jim, aby se jim
s jejich týmy spokojeně spolupracovalo.

The Business Review Meeting for March,
which was held after Easter on April 10, 2015,
took place in the auditorium of the administrative building. The programme included news
across all departments.
In March this year, we produced a total of
28,800 cars, an increase of more than 600 units
than the original production plan. That we
have fulfilled to 102%. Ix35 with 16,603 cars
was the most produced model, then a popular
i30 with 8,210 cars, and last but not least, one
of the best-selling MPV ix20 with 3,982 cars.
Our vehicles were exported to our customers
worldwide. It has become a tradition that
Australia belongs to our 10 most important
customers.
An integral part of the meeting was the
ceremonial announcement of five awarded
employees within the programme Core Value.
This time, the below-named employees were
rewarded for the value of "cooperation." Pavel
Motyka (Quality Control), Michal Spacek
(Maintenance), Radek Blahut (Parts D.), Daniel
Zuzčák (Transmission) and Petr Pačíska
(Assembly). Congratulations!
The president, Mr Dongwoo Choi, passed
decrees to newly appointed heads of sections
and departments. We wish them a satisfied
cooperation with their teams.

Objednávky dle modelů
Orders by models

Věděli jste, že jsme od
ledna do března dodali do
Afriky o 4 254 více aut než byl
výrobní plán?
Did you know that from
January to March this year
we delivered 4254 more cars
to
Africa
than
our
anticipated
production
plan?
Věděli jste, že jsme v březnu
vyrobili 28 800 vozů a tím
splnili plán výroby na 102 % ?
Did you know that 28,800
cars were manufactured in
March this year and thus we
managed to fulfil the plan to
102%?
Věděli jste, že 28. dubna je
mezinárodní den bezpečnosti práce!
Did you know that April 28
is the international day of
work safety?
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NEW THINKING. NEW POSSIBILITIES.
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V prvním čtvrtletí se nám dařilo !
In the first quarter we succeeded!
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www.hyundai-motor.cz
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BENEFITY I BENEFITS
NEW THINKING. NEW POSSIBILITIES.
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NEW THINKING. NEW POSSIBILITIES.
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MISTROVSTVÍ SVĚTA V RALLYE I WRC
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