H Volvo Cars, με έδρα
το
Γκέτεμποργκ
της
Σουηδίας,
είναι
ένας
από τους κορυφαίους
κατασκευαστές premium
αυτοκινήτων παγκοσμίως.
Απασχολεί περισσότερους
από 20.000 εργαζόμενους
και διαθέτει τα αυτοκίνητά
της σε περισσότερες από 100 χώρες σε όλο τον κόσμο, αντιπροσωπευόμενη σε κάθε χώρα από
Εθνικές Εταιρείες Πωλήσεων, με ένα δίκτυο περίπου 2.300 εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων.

Eταιρεία

είναι υπεύθυνη για τη στρατηγική και την
πολιτική marketing, πωλήσεων, ανάπτυξης δικτύου και εκπαίδευσης, service και
υπηρεσιών μετά την πώληση. Οι πελάτες
της Volvo στην Ελλάδα εξυπηρετούνται από
ευρύ δίκτυο εξουσιοδοτημένων διανομέων
με υπερσύγχρονες εκθέσεις καινούριων
επιβατικών αυτοκινήτων με αντίστοιχα τμήματα πωλήσεων και ολοκληρωμένα τμήματα service, ανταλλακτικών και αξεσουάρ.

Στα 89 χρόνια ιστορίας της στην παγκόσμια αγορά, η Volvo έχει καθιερωθεί ως
η κορυφαία μάρκα στην ασφάλεια. Όπως
κάποια στιγμή δήλωσαν οι ιδρυτές της Άσσαρ Γκάμπριελσσον και Γκούσταβ Λάρσον,
«αρχίσαμε να κατασκευάζουμε αυτοκίνητα
το 1927 διότι πιστεύαμε ότι κανείς άλλος δεν
τα κατασκεύαζε αρκετά ανθεκτικά ή αρκετά ασφαλή για τους σουηδικούς δρόμους».
Στην πορεία, οι μηχανικοί της Volvo επινόησαν δεκάδες καινοτομίες, ορισμένες εκ
Τεχνολογία
των οποίων άλλαξαν τον κόσμο της αυτοκίνησης προς το καλύτερο. Και είναι αυτή η Η Volvo είναι ο κατασκευαστής που πριν
δέσμευση που παραμένει ακόμα ζωντανή, μερικά χρόνια – δια του προέδρου της Χάπου οδηγεί τη Volvo Cars στο μέλλον.
καν Σάμουελσον– έκανε δημόσια μία πολύ
σημαντική δέσμευση: ότι μέχρι το 2020 θα
έχει αναπτύξει όλη την απαιτούμενη τεχνοΑγορά
λογία ώστε να μην υπάρχει απώλεια ζωής
Στην Ελλάδα, η Volvo Cars αντιπροσωπεύ- ή σοβαρός τραυματισμός σε οποιοδήποεται από την Volvo Car Hellas Α.Ε., η οποία τε ατύχημα εμπλέκεται κάποιο μοντέλο

να κάνουμε τις ζωές των ανθρώπων ευκολότερες, ασφαλέστερες και καλύτερες είναι
κάτι φυσικό για μας. Σήμερα, παραμένουμε επικεντρωμένοι όπως πάντα στις τρεις
βασικές μας αξίες: ασφάλεια, ποιότητα και
μέριμνα για το περιβάλλον. Κάνουμε τους
ανθρώπους να αισθάνονται ξεχωριστοί,
ενώ είμαστε και υπερήφανοι που συμβάλλουμε, ώστε ο κόσμος να γίνει καλύτερος.
Όπως δηλώνει χαρακτηριστικά ο Χάκαν
Σάμουελσον, Πρόεδρος και CEO της Volvo
Cars «Το όραμά μας είναι έως το 2020 να
μην υπάρχει απώλεια ανθρώπινης ζωής
ή σοβαρός τραυματισμός μέσα σε ένα καινούργιο Volvo».
της. Αυτή την δέσμευσή της την ονόμασε
Vision 2020, στα ελληνικά Όραμα 2020.
Όσο μεγαλεπήβολος και αν ακούγεται αυτός
ο στόχος, οι καινοτομίες που έχει παρουσιάσει η Volvo τα τελευταία χρόνια, συνηγορούν ότι η εταιρεία μπορεί να τον επιτύχει.
Από το 2010 και μετά η Volvo παρουσίασε
τον αερόσακο πεζού, το σύστημα ανίχνευσης πεζών με αυτόματη πέδηση, που στην
πορεία συμπεριέλαβε και μοτοσικλετιστές
ή μεγάλα ζώα, ενώ η λειτουργία του επεκτάθηκε σε όλες τις συνθήκες φωτισμού.
Επιπλέον, η Volvo έχει παρουσιάσει την τελευταία τριετία συστήματα, όπως το σύστημα προστασίας σε περίπτωση εκτροπής του
αυτοκινήτου από το δρόμο, με το αυτοκίνητο να αντιλαμβάνεται τη σοβαρότητα της κατάστασης και σφίγγει τις ζώνες ασφαλείας
εμπρός, συγκρατώντας τους επιβαίνοντες
στη θέση τους. Ή την τεχνολογία που φρενάρει το αυτοκίνητο αυτόματα αν ο οδηγός
στρίψει εμπρός από όχημα που έρχεται από
την αντίθετη κατεύθυνση, με αυξημένο κίνδυνο για τα δύο οχήματα - μια συνηθισμένη
περίπτωση σε πολυσύχναστες διασταυρώσεις μέσα στην πόλη, αλλά και σε λεωφόρους όπου το όριο ταχύτητας είναι μεγαλύτερο. Και φυσικά άξιο αναφοράς είναι
το City Safety, το σύστημα αποτροπής συγκρούσεων της Volvo που περικλείει όλες
τις λειτουργίες αυτόματου φρεναρίσματος
της Volvo Cars. Αν η σύγκρουση είναι σχεδόν αναπότρεπτη, το σύστημα φρενάρει
αυτόνομα όταν ο οδηγός αποτύχει να ανταποκριθεί στην άμεση απειλή. Το City Safety
θεωρείται το πιο προηγμένο στάνταρ σύστημα αποτροπής σύγκρουσης που μπορεί
να βρει κανείς σε ένα σύγχρονο αυτοκίνητο.
Πλέον, στην παλέτα προηγμένων συστημάτων ασφάλειας της Volvo ανήκει και το Pilot
Assist. Πρόκειται για ένα σύνολο συστημάτων ενεργητικής και παθητικής ασφάλειας
που προσδίδουν στα XC90, S90 και V90 χαρακτηριστικά ημι-αυτόνομης οδήγησης. Το
Pilot Assist είναι ένα σύστημα ενεργητικής
ασφάλειας, βελτιστοποιημένο για κυκλοφορία στον αυτοκινητόδρομο, που στόχο έχει
να κάνει την οδήγηση πιο εύκολη. Με την
ενεργοποίηση του Pilot Assist από τον οδη-

γό, το αυτοκίνητο επιταχύνει, επιβραδύνει
και στρίβει παραμένοντας στη λωρίδα κυκλοφορίας του, για περιορισμένο χρονικό
διάστημα και μέχρι ταχύτητα 130 χλμ./ώρα,
χωρίς να είναι απαραίτητη η ύπαρξη προπορευόμενου οχήματος.

σως δεν γνωρίζατε ότι...
Μοντέλα
Στην ιστορία της αυτοκίνησης Volvo σημαίνει ασφάλεια, αλλά από το 2010 και μετά
η σουηδική μάρκα έχει δώσει ιδιαίτερη
έμφαση στο design, την πολυτέλεια, το
σουηδικό DNA, με αποτέλεσμα να αυξάνονται ραγδαία οι πωλήσεις της, αλλά και η
αποδοχή της Volvo από τον κόσμο ως μία
αυθεντική premium μάρκα. Από τη Σειρά
90 (με το XC90, το μεγάλο SUV, το S90 το
πολυτελές μεγάλο σεντάν και το V90, το
luxury wagon και το V90 Cross Country,
την παντός δρόμου έκδοσή του) έως τη Σειρά 60 (μεσαίο SUV XC60, S60, V60 και τις
Cross Country εκδόσεις τους) και τη Σειρά
40 (V40 και V40 Cross Country) η Volvo έχει
ένα πολυτελές μοντέλο που μπορεί να ικανοποιήσει απόλυτα τον καθένα.

Αξίες - ραμα
Στη Volvo, όλα όσα κάνουμε έχουν ως αφετηρία τον άνθρωπο. Έτσι, η αποστολή μας

• Από το 1997 που ιδρύθηκε ο Euro
NCAP, o ανεξάρτητος ευρωπαϊκός
οργανισμός δοκιμών ασφάλειας για τα
νέα αυτοκίνητα και έπειτα από δοκιμές
χιλιάδων αυτοκινήτων, τα τρία μοντέλα
που σημείωσαν την καλύτερη επίδοση
ανήκουν - και τα τρία - στη Volvo! Μία
και μόνη μάρκα, μπορεί να υπερηφανεύεται ότι διαθέτει τα τρία ασφαλέστερα αυτοκίνητα στην ιστορία της αυτοκίνησης!
• Το σύστημα ανίχνευσης πεζών (και
δικυκλιστών ή ποδηλατών και μεγάλων ζώων) με αυτόματη πέδηση
βασίζεται στη συνεργασία ραντάρ και
κάμερας, μπορεί να ανιχνεύσει πεζούς
εμπρός από το αυτοκίνητο, να προειδοποιήσει αν κάποιος που περπατά
πρόκειται να βρεθεί στην πορεία του
αυτοκινήτου – και κατόπιν να επιβραδύνει το αυτοκίνητο με τα φρένα σε
πλήρη ισχύ αν ο οδηγός δεν αντιδράσει έγκαιρα.
• Το λογότυπο της εταιρείας είναι το
αρχαίο σύμβολο για τον σίδηρο, το
οποίο συμβολίζει την ισχύ του χάλυβα
που χρησιμοποιείται στα αυτοκίνητα
της Volvo, καθώς η Σουηδία φημίζεται
για τον υψηλής ποιότητας χάλυβά της.

www.volvocars.gr
Superbrands

71

