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TISKOVÁ ZPRÁVA
Pro okamžité vydání

Sjoerd Knipping nově jmenovaný
Viceprezident pro marketing a produktové
plánování
Praha, 11. ledna 2022 – Sjoerd Knipping, jenž do společnosti Kia Europe nastoupil
počátkem roku 2021, byl povýšen do pozice viceprezidenta nově vytvořené divize
marketingu a produktového plánování. Nové oddělení bylo založeno s cílem opět sjednotit
obě funkce do jediné, a napomoci tak značce Kia naplnit dlouhodobé strategické plány v
oblasti udržitelné elektrifikované mobility.
Knipping před deseti lety nastoupil do společnosti Kia Netherlands a v naší rodině postupně
zastával různé pracovní pozice. Značka může využít více než dvě desítky let jeho
zkušeností v automobilovém průmyslu. Od nástupu do pozice ředitele produktového
plánování Kia Europe v lednu 2021 pomáhal Knipping utvářet produktovou strategii značky
Kia v Evropě.
Ve své nové pozici povede Knipping marketingový a produktový tým se zvláštním
zaměřením na slaďování nabídky elektrifikovaných modelů značky s marketingovou strategií
společnosti. První vyhrazený elektromobil Kia, tedy od loňského roku nabízený model EV6,
se u zákazníků setkal s pozitivním ohlasem, a udává tak tón v plánu značky Kia do roku
2035 přejít v Evropě ‚pouze na elektřinu‘.
Ke svému jmenování do pozice viceprezidenta pro marketing a produktové plánování Kia
Europe Knipping uvedl: „Mám velkou radost, že se mi dostalo této pozoruhodné příležitosti
pomoci v příštích letech utvářet budoucnost značky Kia. Kia stojí v čele přechodu k emobilitě, a tak věříme, že dokážeme navázat na dosavadní hybnou sílu prostřednictvím
nových produktů a budeme vnímáni coby přední poskytovatel řešení trvale udržitelné
mobility.“

Sledujte Kia na Twitteru @KIACzech

###
Společnost Kia Czech s.r.o.
Kia Czech (www.kia.cz) je výhradním dovozcem nových automobilů značky Kia do České
republiky, ve které působí od roku 1993. Za dobu své existence prodala v ČR přes 140 tisíc
automobilů. Aktuálně nabízí 13 modelů z toho 9 s alternativním pohonem (HEV, PHEV,
BEV). Distribuční síť čítá 56 prodejních a servisních míst a řadí se mezi nejprodávanější
značky v ČR. Ve spolupráci s Autodromem Most se dlouhodobě podílí na osvětě
bezpečnosti a prevenci se zaměřením na krizové situace v běžném silničním provozu. Od
roku 2009, prostřednictvím Nadace Naše dítě, Kia aktivně pomáhá rodinám se
znevýhodněnými či zdravotně postiženými dětmi, které podpořila téměř 4 miliony korun.
Kia Corporation
Kia Corporation (www.kia.com) je špičkovým poskytovatelem služeb mobility usilujícím
inspirovat zákazníky prostřednictvím pohybu. Kia, zal. roku 1944, působí v odvětví „mobility“
již přes 77 let. Společnost zaměstnává 52 tisíc pracovníků po celém světě, je přítomna na
více než 190 trzích, provozuje výrobní závody v šesti zemích a ročně prodává přibližně tři
miliony vozidel. Kia kráčí v čele snah o všeobecné prosazování elektrifikovaných vozů i
elektromobilů s akumulátorovým pohonem a rozvíjí stále širší nabídku služeb mobility
pomáhajících milionům lidí po celém světě vybrat si optimální způsob přepravy.
Kia Europe
Kia Europe je prodejní, marketingová a servisní divize společnosti Kia Corporation.
Společnost se sídlem v německém Frankfurtu poskytuje služby v rámci 39 trhů napříč
Evropou a oblastí Kavkazu.

