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Společnost Volvo Cars jmenovala T. Jona Mayera 

šéfem pro design exteriéru 

 

Společnost Volvo Cars jmenovala od 1. května svým novým ředitelem pro design exteriéru T. 

Jona Mayera. Na této pozici nahradí Maximiliana Missoniho, který nyní nastoupil na místo šéfa 

pro design v automobilce Polestar, představující přidruženou společnost automobilky Volvo 

Cars.  

  

T. Jon, který pochází ze Spojených států amerických, pracuje pro společnost již deset let, 

přičemž se v poslední dekádě podílel na vývoji designového jazyka automobilky Volvo. Mimo 

jiné vedl tým pracující na designu exteriéru modelů Volvo S60, V60 a V60 Cross Country. 

  

Naposledy zastával místo ředitele pro design v centru pro design a koncepční vozy Volvo 

sídlícím v kalifornském Camarillu. Pod jeho vedením došlo k výraznému rozšíření studia 

Camarillo, přičemž se díky vývoji a prosazování strategických a výrobních designérských 

nápadů z unikátní americké perspektivy zvýšila jeho role v rámci globálních designérských 

operací společnosti. 

  

„Je mi velkým potěšením přivítat T. Jona na pozici našeho nového šéfa pro design exteriéru,“ 

uvedl Robin Page, ředitel pro design ve společnosti Volvo Cars. „Jeho designérská pověst mluví 

sama za sebe a já jsem přesvědčen, že je tou pravou osobou, která by nás měla dovést do plně 

elektrické budoucnosti.“ 

  

V předchozí části roku automobilka Volvo Cars oznámila svou ambici prodávat od roku 2030 

pouze plně elektrická vozidla. S tím souvisí i její plán představit v následujících letech celou 

rodinu nových čistě elektrických modelů. 

  

„Představa mé budoucí práce v oblasti designu exteriéru je mimořádně vzrušující,“ uvedl T. Jon 



 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  
Volvo Car Group v roce 2020 
Za fiskální rok 2020 zaznamenala společnost Volvo Car Group provozní zisk (EBIT) 8,5 miliardy 
švédských korun (v roce 2019 to bylo 14,3 miliardy švédských korun). Tržby v tomto období dosáhly 
262,8 miliardy švédských korun (274,1 miliardy SEK). Za celý rok 2020 se po celém světě prodalo 
661 713 vozů (705 452), což ve srovnání s rokem 2019 znamená propad o 6,2 %. 
  
Informace o společnosti Volvo Car Group 
Společnost Volvo Cars působí na trhu s automobily od svého založení v roce 1927. Dnes 
automobilka Volvo Cars představuje jednu z celosvětově nejznámějších a nejrespektovanějších 
automobilových značek, o čemž svědčí i fakt, že bylo v roce 2020 prodáno 661 713 jejích vozů v 
přibližně 100 zemích. Od roku 2010 je majitelem společnosti Volvo Cars čínská společnost Zhejiang 
Geely Holding (Geely Holding). 
  
V prosinci 2020 zaměstnávala společnost Volvo Cars na plný úvazek přibližně 40 000 lidí (41 500). 
Ředitelství, oddělení pro vývoj produktů, marketingové oddělení a správní oddělení mají z většiny 
sídlo ve švédském Göteborgu. Ředitelství společnosti Volvo Cars pro region APAC sídlí v Šanghaji. 
Hlavní továrny s výrobními linkami pro vozy značky Volvo jsou postaveny v Göteborgu (Švédsko), 
Gentu (Belgie), Jižní Karolíně (USA) a v Čcheng-tu a Ta-čchingu (Čína), zatímco motory se vyrábějí 
ve Skövde (Švédsko) a v Čang-ťia-kchou (Čína). Díly karoserie se produkují ve švédském 
Olofströmu. 
  
V rámci svého nového zaměření chce automobilka Volvo Cars poskytnout svým zákazníkům 
svobodný způsob cestování podle vlastních pravidel, ekologicky a bezpečně. Tento cíl se promítá do 

Mayer.  „Naše společnost se může pochlubit jedním z celosvětově nejtalentovanějších týmů pro 

design exteriéru a já na ně budu při vytváření nové vize naší elektrifikované budoucnosti velmi 

spoléhat. Elektrifikace přináší z hlediska designu exteriéru celou řadu výzev, ale současně se 

jedná o otevřený svět možností. Již se těším na hledání nového směru pro design exteriéru, 

které nás na naší cestě čeká.“ 

  

T. Jon Mayer se ke společnosti Volvo Cars připojil v roce 2011, kdy se stal členem týmu pro 

design exteriéru ve švédském Göteborgu. V roce 2013 se stal vedoucím designérem pro 

exteriér modelů Concept Coupé, Concept XC Coupé a Concept Estate, což byla trojice 

koncepčních vozů demonstrujících nový design automobilky a možnosti modulární architektury 

SPA. 

  

„Byla to fantastická cesta a jsem rád, že jsem se mohl podílet na transformaci značky, která 

prostřednictvím vozů postavených na platformě SPA usilovala o dosažení vedoucího postavení 

v oblasti designu a v tomto trendu hodlá pokračovat i do budoucna,“ dodal T. Jon Mayer. 

  

T. Jon promoval s vyznamenáním na univerzitě Carnegie Mellon University, kde získal titul 

Bachelor of Fine Arts  (bakalář krásných umění) v oblasti průmyslového designu a další titul v 

oblasti obchodní správy. Poté navštěvoval vysokou designérskou školu Art Center College of 

Design, kde promoval s vyznamenáním a získal titul Bachelor of Science (bakalář věd) v oblasti 

designu dopravních prostředků. 

  

 



celé řady obchodních ambicí společnosti: například chce do půlky současného desetiletí dosáhnout 
stavu, kdy budou polovinu jejího ročního objemu prodeje tvořit čistě elektrická vozidla, přičemž do té 
doby hodlá navázat pět milionů přímých vztahů se spotřebiteli. Automobilka se zároveň zavázala 
průběžně snižovat svou uhlíkovou stopu – jejím cílem je stát se do roku 2040 klimaticky neutrální 
společností. 
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Informace uvedené v této tiskové zprávě se vztahují k mezinárodní modelové řadě společnosti Volvo Cars. Některé z 
popisovaných funkcí mohou být dostupné pouze jako volitelná výbava. Specifikace vozidla se mohou v jednotlivých zemích 
lišit a mohou být předmětem změny bez předchozího upozornění. 
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