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Scania na Impact’18  

Przedstawiciele Scania mieli okazję rozmawiać  o gospodarce 
przyszłości i wyzwaniach z nią związanych podczas krakowskiego 
kongresu Impact’18. To najważniejsze wydarzenie  gospodarcze  
w Europie Środkowo-Wschodniej. Kongres jest okazją do spotkania 
i wymiany doświadczeń między liderami innowacji z wielu branż .  
 
„Czy Twój biznes jest gotowy na cyfrową rewolucję?”, to tytuł panelu dyskusyjnego,  
w którym udział  wziął Christian Levin, wiceprezes i dyrektor marketingu Scania 
CV AB. Panel dyskusyjny okazał się doskonałą okazją do zaprezentowania 
rozwiązań, dobrych praktyk i strategii Scania w dobie cyfryzacji. Kluczowe miejsce  
w działaniach firmy zajmują zrównoważone rozwiązania transportowe. 
 
– W Scania wierzymy, że rozwój nowych technologii i działania prowadzące  
do zrównoważonego transportu przyszłości wzajemnie się napędzają i uzupełniają. 
Poprzez rozwój cyfryzacji możliwe jest m.in. lepsze planowanie tras i sprawniejsze 
zarządzanie ładunkiem. Dzięki temu możemy osiągnąć znaczną redukcję emisji 
CO2. Rozwijając gamę produktów i usług oferujemy naszym klientom lepiej 
dopasowane, bardziej zrównoważone i korzystniejsze pod względem kosztów 
rozwiązania niż jakikolwiek inny producent – komentuje Paweł Paluch, dyrektor ds. 
marketingu i komunikacji Scania Polska S.A. 
 
Lider zrównoważonego transportu 
 
Podczas rozmów w kuluarach przedstawiciele Scania mieli również okazję przybliżyć 
lokalny kontekst działalności firmy w Polsce. Autobusy miejskie zasilane paliwami 
alternatywnymi produkowane w fabryce autobusów Scania w Słupsku, to jeden  
z wielu przykładów działań firmy w zakresie zrównoważonego transportu. 
 
Scania Production Słupsk S.A. stanowi centrum produkcji kompletnych autobusów 
miejskich i dalekobieżnych Scania w Europie. Ponadto w słupskiej fabryce Scania 
montowane są podwozia autobusów modeli niskopodłogowych. Ze Słupska  
są następnie wysyłane do montowni w Europie, Afryce i Azji.  
 
Druga edycja kongresu Impact odbyła się w dniach 13 – 14 czerwca w Krakowie. 
 

*** 

SCANIA W POLSCE  

Scania Polska S.A. jest generalnym dystrybutorem i przedstawicielem Scania CV AB, światowego lidera w obszarze 

kompleksowych rozwiązań transportowych. W Polsce sieć Scania tworzą: 11 dilerów i 39 autoryzowanych serwisów oraz 

własne centrum szkoleniowe. Scania Polska S.A oferuje szeroki wachlarz usług dodatkowych, m.in. zarządzanie flotą, szkolenia 

kierowców w Szkole Jazdy Scania, umowy obsługowo-naprawcze, 24h serwis drogowy Scania Assistance, wynajem 

krótkoterminowy i długoterminowy oraz usługi leasingowe Scania Finance Polska. Pozycja Scania na polskim rynku i rozwinięta 

sieć serwisów stanowią gwarancję dostępu do rozwiązań transportowych na najwyższym poziomie. W ofercie Scania w Polsce 

dostępne są również pojazdy ciężarowe zasilane LNG, co przyczynia się do rozwoju zrównoważonych systemów 

transportowych. Więcej informacji jest dostępnych na stronie: www.scania.pl.  

http://www.scania.pl/
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SCANIA NA ŚWIECIE 

Scania jest wiodącym światowym dostawcą rozwiązań transportowych. Przedstawiciele Scania, wspólnie ze swoimi partnerami 

biznesowymi i klientami, wyznaczają kierunek zmian w obszarze bardziej zrównoważonego systemu transportowego. W 2016 r. 

w Scania dostarczono klientom 73 100 pojazdów ciężarowych, 8 300 autobusów oraz 7 800 silników przemysłowych  

i morskich. Wartość sprzedaży wyniosła wówczas 104 mld koron szwedzkich, z czego 20 proc. tworzyły usługi. Scania powstała 

w 1891 r., a obecnie działa w blisko 100 krajach i zatrudnia 49 000 pracowników. Działania badawcze i rozwojowe firmy 

skoncentrowane są w Szwecji oraz w oddziałach w Brazylii i w Indiach. Produkcja obywa się w Europie, Ameryce Łacińskiej  

i w Azji, z regionalnymi centrami produkcji w Afryce i Eurazji. Scania jest częścią koncernu Volkswagen Truck & Bus GmbH. 

Więcej informacji jest dostępnych na stronie: www.scania.com.   
 

Scania Polska S.A.   Tel. +48 22 3560 100 Paweł Paluch tel. (022) 3560 277 

Stara Wieś, Al. Katowicka 316 Fax +48 22 3560 101 Monika Bladowska  tel. (022) 3560 218 

05-830 Nadarzyn  
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