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Thomas Ingenlath získal v Lisabonu ocenění
za svůj přínos v oblasti automobilového designu
Již pošestnácté uděluje evropské sdružení AUTOBEST ocenění za zásluhy
v automobilovém průmyslu. Porotu, která vedle hlavní ceny v anketě o nejlepší
vůz ke koupi v Evropě (Best Buy Car of Europe) vybírá nejlepší produkty
a osobnosti v dalších souvisejících oblastech, tvoří 31 odborných novinářů
z 31 různých evropských zemí včetně České republiky.
Mezi hodnocené kategorie, jež si podle organizace AUTOBEST zaslouží celoevropské uznání, patří
ManBest, CompanyBest, EcoBest, TechnoBest, SafetyBest, SmartBest, SportBest a ocenění za největší
přínos v oblasti automobilového designu – DesignBest.
Čerstvým vítězem právě poslední zmíněné kategorie se stal šéfdesignér značky Volvo Thomas Ingenlath.
Prestižní ocenění převzal na slavnostním galavečeru konaném 1. února 2017 v lisabonském Campo
Pequeno.
Tato evropská cena představuje uznání za zásluhy, které si Thomas Ingenlath na své konto připsal od roku
2012, kdy do společnosti Volvo Cars nastoupil jako senior viceprezident v göteborském designérském centru.
Porotci ocenili jeho přínos nejen v utváření nového designového jazyka nastupující generace modelů Volvo,
ale také jeho účast při zavádění nové modulární podvozkové platformy do sériové výroby. Jeho
charakteristický rukopis, vycházející z téměř čtvrtstoletí zkušeností v oboru, se projevil také u úspěšných
konceptů Volvo, které získaly řadu významných ocenění a vytyčily cestu budoucího vývoje designu nových
modelů švédské automobilky.
„Z tohoto vyznamenání, jež oceňuje práci, kterou jsme odvedli a ve které chceme i nadále pokračovat,
máme obrovskou radost. Stejně tak nás těší, že lidé začali vnímat naši definici ‚nového Volva‘ jako atraktivní
a zároveň i kultivovaný design,“ uvedl při té příležitosti ředitel pro design a senior viceprezident společnosti
Volvo Cars Thomas Ingenlath.
Fotografie si můžete stáhnout zde:
https://www.media.volvocars.com/global/en-gb/media/pressreleases/46714/photos
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