Hola!
CASA SEAT: otwarcie online
W czwartek 4 czerwca w samo południe w Barcelonie otwarte zostanie innowacyjne centrum kultury
CASA SEAT. Wirtualna prezentacja nowej instytucji zostanie udostępniona na oficjalnym kanale
SEAT-a w serwisie Youtube. Pierwsi goście będą mogli odwiedzić siedzibę, gdy tylko pozwoli na to
sytuacja epidemiczna.
Podczas wirtualnego spaceru 4 czerwca zostanie przybliżona CASA SEAT znajdująca się w samym
centrum Barcelony. W wydarzeniu wezmą udział przedstawiciele zarządu oraz ambasadorzy
hiszpańskiej marki, którzy przyjmą rolę przewodników po wnętrzach centrum. Jednym z
niecodziennych przewodników będzie Wayne Griffiths, wiceprezes ds. sprzedaży i marketingu SEAT-a
i CEO CUPRY. Transmisja prowadzona w języku angielskim rozpocznie się o godzinie 12 na kanale SEATa w serwisie Youtube.
CASA SEAT to unikalna instytucja kulturalna stworzona w ramach świętowań 70-lecia hiszpańskiej
marki. Siedziba, znajdująca się przy słynnej barcelońskiej Avenida Diagonal, ma stać się miejscem
spotkań promującym kulturę miejską i wspierającym kreatywną dyskusją nad wyzwaniami przyszłości,
takimi jak mobilność czy zrównoważony rozwój.
Wirtualna prezentacja CASA SEAT
czwartek, 4 czerwca
godzina 12:00
https://www.youtube.com/seat
SEAT to jedyna firma, która projektuje, produkuje i sprzedaje samochody w Hiszpanii. Należy do Grupy Volkswagen, a
międzynarodową działalność prowadzi z siedziby zlokalizowanej w Martorell (w prowincji Barcelona). Eksportuje 80%
produkowanych pojazdów i działa w 80 krajach na wszystkich kontynentach. W 2019 roku firma SEAT sprzedała łącznie 574 100
samochodów, ustanawiając nowy rekord sprzedaży.
Grupa SEAT zatrudnia łącznię ponad 15 000 specjalistów w trzech centrach produkcyjnych zlokalizowanych w Barcelonie, El Prat
de Llobregat oraz Martorell, w których powstają cieszące się dużym powodzeniem modele Ibiza, Arona i Leon. Ponadto firma
produkuje modele Ateca w Czechach, modele Tarraco w Niemczech, modele Alhambra w Portugalii, a modele Mii electric,
pierwsze w 100% elektryczne samochody firmy SEAT, na Słowacji.
Firma posiada własne Centrum technologiczne, które funkcjonuje jako centrum wymiany wiedzy łączące 1 000 inżynierów, którzy
opracowują innowacyjne projekty, czyniąc SEAT największym przemysłowym inwestorem w badania i rozwój w Hiszpanii.
Samochody firmy już teraz mogą pochwalić się najnowszymi rozwiązaniami z dziedziny łączności, a globalny proces cyfryzacji
wdrażany przez SEAT ma na celu promowanie przyszłości opartej na mobilności.
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