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Scania z tytułem „Globalny dostawca roku”
SPAR International, który zarządza największą na świecie franczyzową siecią
sklepów spożywczych, liczącą 13 100 placówek w ponad 45 krajach, przyznał
Scania tytuł „Globalnego dostawcy roku”.
Scania została wyróżniona przez SPAR International, jako preferowany dostawca w
2019 r.
– Jesteśmy dumni, że mamy takiego dostawcę i wspólnie realizujemy program
zrównoważonego rozwoju dla społeczności SPAR – komentują przedstawiciele
SPAR International w komunikacie firmy.
W ramach programu zrównoważonego rozwoju w transporcie, Scania inwestuje
znaczne środki w tworzenie długoterminowych partnerstw, które wykraczają poza
standardowe podejście do sprzedaży.
– Jako sieć sprzedaży detalicznej, SPAR często jest obligowany przez klientów do
zmian w zakresie czystszej dystrybucji, niższej emisji oraz redukcji hałasu na
obszarach zabudowanych. Zwycięzca tegorocznej nagrody zamierza kontynuować
wytyczony program. Nie z chęci zwiększania sprzedaży, ale głęboko wierząc w
zasadę odpowiedzialności za zrównoważony rozwój – dodają przedstawiciele SPAR
International.
Szczególnie mocno podkreślono rolę partnerstwa firm SPAR i Scania we wdrażaniu
pojazdów napędzanych paliwami alternatywnymi w Norwegii, w ramach działań
NorgesGruppen i sieci Asko. Inicjatywy te rozprzestrzeniają się poprzez dostarczanie
i testowanie większej liczby pojazdów napędzanych paliwami alternatywnymi. W
Irlandii partner SPAR firma BWG Foods zainwestowała do tej pory w 14 pojazdów
ciężarowych na sprężony gaz.
***
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.
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 2017 r.
w Scania dostarczono klientom 82 500 pojazdów ciężarowych, 8 300 autobusów oraz 8 500 silników przemysłowych i morskich.
Wartość sprzedaży wyniosła wówczas niemal 120 mld koron szwedzkich, z czego 20 proc. tworzyły usługi. Scania powstała
w 1891 r., a obecnie działa w blisko 100 krajach i zatrudnia 49 300 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, Azji i Eurazji. Scania jest częścią koncernu TRATON AG. Więcej informacji
jest dostępnych na stronie: www.scania.com.
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