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Små världar visar Volvos storhet i ny film
Varje dag transporteras varor och människor mellan internationella storstäder,
små byar, via godscentraler och hamnar. Med hjälp av några av Europas
främsta miniatyrvärldar visar Volvo hur koncernens lastbilar, bussar,
anläggningsmaskiner och motorer är en förutsättning för att vardagslivet för
människor runt om i världen ska fungera.

“Vi vill visa att våra produkter och tjänster är som ett blodomlopp, hur vi kör mat till
butiken, människor till jobbet och medicin till sjukhus. Miniatyrvärldar var den
perfekta miljön där vi börjar på den svenska landsbygden utanför Hedemora för att
sedan ta oss vidare till stora hamnar och motorvägar i Tyskland och Nederländerna”,
säger Kina Wileke, ansvarig för External Corporate Communication inom
Volvokoncernen. ”Det var fantastiskt att få kliva in i dessa noggrant skapade världar
och ta del av ett så utsökt hantverk. Men också att få träffa människorna bakom som
delar vår passion för fordon.”
Filmen finns att se på volvokoncernen.se och på Volvokoncernens sida på YouTube.
https://www.youtube.com/watch?v=WeXpCt0tjb4

Där finns även klipp bakom kulisserna som visar hur filmen gjordes.
https://www.youtube.com/watch?v=72wqf0I4-Vs

2016-04-26
Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta Kina Wileke 031323 7229 alt. 0765-537229.

För fler nyheter från Volvokoncernen, gå till http://www.volvogroup.com/globalnews.
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AB Volvo

Volvokoncernen är en av världens ledande tillverkare av lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner och marin- och
industrimotorer. Volvokoncernen tillhandahåller också kompletta finansiella tjänster och service. Volvo sysselsätter
cirka 100 000 personer, har produktionsanläggningar i 18 länder och försäljning på mer än 190 marknader.
Volvokoncernen omsatte 2015 cirka 313 miljarder kronor och är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information
besök www.volvokoncernen.se eller www.volvogroup.mobi om du använder din mobiltelefon.
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