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Tento týden bude zahájena první etapa v pořadí již
12. závodu Volvo Ocean Race.
Ze španělského Alicante vypluje 11. října 2014 sedm lodí, které na své cestě do
cíle ve švédském Göteborgu, kam by měly dorazit v červnu 2015, postupně
navštíví 11 přístavů na pěti kontinentech. Aby dosáhly svého cíle, musejí posádky
při cestě kolem světa zdolat 38 739 námořních mil, které jim přinesou ty největší
možné výzvy.
„Vše, co ve Volvu děláme, začíná u člověka, od našeho závazku k bezpečnosti až po veškeré
inovace. Prostřednictvím závodu Volvo Ocean Race se nám dostává vynikající příležitosti spojit se
s lidmi po celém světě a navázat s nimi nové vztahy. Závod sám o sobě představuje ztělesnění
neobyčejného lidského úsilí, vášně a zapálení pro věc, soustředěnosti, horlivosti a týmové práce –
a tytéž emoce a vlastnosti se odrážejí i v designu našich vozů,“ vysvětluje prezident a generální
ředitel společnosti Volvo Car Group Håkan Samuelsson.
Nové lodě
Nové závodní jachty, vyrobené speciálně pro tento ročník, byly navrženy s ještě větším důrazem
na posádku, než tomu bylo dříve. Plachetnici Volvo Ocean Race lze charakterizovat přízvisky
radikální, vysoce výkonná, prvotřídní a maximálně odolná. Všech sedm lodí flotily Volvo Ocean 65
má zcela shodnou konstrukci: všechny byly postaveny na základě jedné přísně kontrolované sady
plánů. Díky tomu se při závodě maximálně projeví dovednosti, strategie a týmová práce posádky.
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Obchodní příležitost
Závod Volvo Ocean Race nabízí automobilce Volvo Cars významnou obchodní příležitost. Ve
vesničkách všech zastávek závodu jsou postaveny pavilony, v nichž všechny společnosti Volvo
umožňují veřejnosti i VIP hostům blíže se seznámit se značkou Volvo a jejími produkty. V rámci
ročníku 2014–15 bude kladen hlavní důraz na zbrusu nové Volvo XC90. Toto prémiové SUV bude
vystaveno ve všech pavilonech napříč celým závodem. Součástí akce bude také putovní výstava
zaměřená na technologie a bezpečnostní funkce, která bude zahrnovat demonstraci funkce
aktivního parkovacího asistentu.
Závod Volvo Ocean Race představuje účinný nástroj pro budování, rozšiřování a posílení
obchodních vztahů. Zastávky na trase závodu představují unikátní možnost interakce se
současnými nebo potenciálními zákazníky, dealery, obchodními partnery, novináři a v neposlední
řadě také s investory. Pro rozšíření publika této události budou využívány specifické marketingové
kampaně vztahující se k závodu, různá média a digitální komunikace.
Důraz na klíčové hodnoty
Závodem Volvo Ocean Race se přirozeně prolínají klíčové hodnoty automobilky Volvo Cars,
kterými jsou bezpečnost, kvalita a ohleduplnost vůči životnímu prostředí. Nová jachta Volvo Ocean
65 se dočkala celé řady dílčích inovací, jejichž spojením nedošlo pouze k mnohem většímu
zrychlení lodi, ale také k posílení její odolnosti vůči těm nejdrsnějším podmínkám na této planetě.
Jednou z hlavních priorit této větrem hnané lodi je bezpečnost – stejně jako u automobilky Volvo
Cars již od roku 1927, kdy byl vyroben její první vůz.
Celosvětová pozornost
Závod Volvo Ocean Race se po celém světě těší obrovskému zájmu ze strany médií. Miliony
fanoušků chtějí sledovat průběh závodu mezi těmi nejlepšími profesionálními námořníky, kteří
spolu soupeří na vysoce moderních plavidlech na vzdálenosti tisíců mil neúprosného oceánu. Díky
palubním kamerám a důmyslnému telekomunikačnímu systému lze sdílet podrobné dění na lodích
prostřednictvím televize, počítačů a mobilních přístrojů. Stovky tisíců lidí také navštěvují závodní
vesničky postavené v hostitelských přístavech, kde mohou živě sledovat aktuální dění, dozvědět
se něco více o značce Volvo a užívat si zábavný a pohostinný program.
Během ročníku 2011–12 sledovalo závod v televizi 1,55 miliardy diváků a závodní vesničky
navštívilo 2,9 milionů lidí. Další miliony sledovaly závod prostřednictvím digitálních kanálů nebo
jiných mediálních zdrojů.
Edice Volvo Ocean Race
Automobilka Volvo Cars oslavuje nový ročník závodu další speciální edicí modelů inspirovaných
námořním stylem. Pátá generace edice Volvo Ocean Race vztahující se na modely Volvo V40,
V40 Cross Country, V60 a XC60 byla uvedena na Ženevském autosalonu 2014.
40 let závodní tradice
I nyní, čtyři desetiletí po zahájení prvního závodu, fascinuje tato neobyčejná kombinace rizika,
odvahy a lidské vytrvalosti spousty fanoušků a zároveň také přitahuje nové námořníky i ostřílené
veterány.
Závodu Volvo Ocean Race 2014–15 se zúčastní sedm týmů: Team SCA (Švédsko), Abu Dhabi
Ocean Racing (Spojené arabské emiráty), Dongfeng Race Team (Čína), Team Brunel
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(Nizozemsko), Team Alvimedica (USA & Turecko), španělský tým (oficiální název bude teprve
zveřejněn) a Team Vestas Wind (Dánsko).
Závod odstartoval 4. října 2014 přístavním kláním ve španělském Alicante. První etapa závodu na
volném moři bude zahájena 11. října. Po opuštění Alicante se budou týmy plavit přibližně 6 487
námořních mil do jihoafrického Kapského Města. Trasa bude dále pokračovat do Abú Dhabí
(SAE), Sanyi (Čína), Aucklandu (Nový Zéland), Itajaí (Brazílie), Newportu (Rhode Island – USA),
Lisabonu (Portugalsko) a Lorientu (Francie). Celá trasa končí v domovině značky Volvo, ve
švédském Göteborgu.
-------------------------------

Informace o společnosti Volvo Car Group
Automobilka Volvo funguje od svého založení v roce 1927. Dnes je společnost Volvo Cars
jednou z nejznámějších a nejrespektovanějších automobilových značek na světě, která v
roce 2013 prodala kolem 427 000 vozů ve zhruba 100 zemích světa. Majitelem společnosti
Volvo Cars je od roku 2010 čínská firma Zhejiang Geely Holding (Geely Holding).
Automobilka byla až do roku 1999 součástí švédské firmy Volvo Group, kdy ji koupil
americký koncern Ford Motor Company. V roce 2010 získala automobilku Volvo Cars
společnost Geely Holding.

Základní informace o závodě Volvo Ocean Race
O značku Volvo se dělí automobilka Volvo Car Group, která představuje jednu z
nejznámějších a nejrespektovanějších automobilových značek na světě, a společnost Volvo
Group, jenž celosvětově zaujímá přední místo ve výrobě kamionů, autobusů, stavebních
strojů a námořních a průmyslových motorů. Sdílení jedné značky se přeměnilo rovněž ve
společné pořádání regaty Volvo Ocean Race. Jak pro automobilku Volvo Cars, tak pro
společnost Volvo Group slouží závod Volvo Ocean Race jako efektivní platforma pro další
vývoj značky, rozšíření obchodních vztahů a vytvoření silnějšího celosvětového povědomí
o značce.
Volvo Ocean Race je jachtařský týmový závod „kolem světa“, jehož součástí je několik
zastávek, ve kterých si mohou fanoušci mimo jiné užívat také dílčí přístavní závody. Tato
regata se koná od roku 1973, kdy byla známa pod názvem Whitbread. Dnes se jedná o
největší plavební závod na širém moři a také o nejprestižnější ocenění ve světě sportu. Se
svým trváním téměř devět měsíců je to bezesporu nejdelší sportovní událost na světě.

Volvo Car Czech Republic s.r.o., Průhonice, Czech Republic
DIČ: CZ 63981726

