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Fleetové setkání v Plzni 

Na první tři akce Tour de Fleet 2015 je již přihlášeno téměř 300 zástupců firem, 

kterých se dotýká problematika správy vozových parků a fleet managementu. 

Nová série obchodních setkání, organizovaná časopisem FLEET firemní 

automobily, má jasný cíl – podpořit komunikaci a obchodní vztahy mezi 

dodavateli firemních vozových parků a vlastními provozovateli  a správci. 

Startovací akce se koná již 23. dubna 2015 jako Den s Fleetem – Plzeň. V 
jedinečném prostředí centra Techmania, kde se snoubí duch průmyslové tradice a 
umu lidí naší země s přehlídkou nejmodernějších technických výdobytků civilizace, 
budou k vidění, osahání i odzkoušení nejlepší osobní i lehké užitkové automobily 
současnosti, a s nimi zástupci automobilek a dalších dodavatelů, připravených 
seznámit hosty se vším, co by je z hlediska jejich provozu mohlo zajímat.  

Program akce vychází z úspěšného konceptu Dnů s Fleetem, pořádaných od roku 
2007.  Na dopolední konferenci vystoupí řada zajímavých řečníků, kteří seznámí 
hosty akce s technickými novinkami i obecnými trendy fleet managementu. Letošní 
novinkou bude výuka úsporné jízdy, zorganizovaná ve spolupráci se společností Eco 
Drive. Manažeři si tak budou moci vyzkoušet, o kolik lze snížit spotřebu paliva 
správnými jízdními návyky. Mimo hlavních přednášek budou na programu i tzv. 
mikroeventy, menší semináře pořádané individuálními dodavateli. 

Hlavním lákadlem na jednotlivých Dnech s Fleetem budou pochopitelně automobily. 
A nebude jich málo, protože jen do ankety o Hankook Firemní auto roku je v polovině 
dubna nominováno na 52 modelů osobních a lehkých užitkových vozů.  

Po akci v Plzni budou následovat další dva Dny s Fleetem, v Mostě (20. května) a 
v Ostravě (18. června). Po prázdninách bude série pokračovat dalšími podniky v 
Pardubicích a ve Starém Městě u Uherského Hradiště. Tour de Fleet pak vyvrcholí 
22. října konferencí a výstavou Fleet Festival Praha. 

Den s Fleetem 2015 – Plzeň 
Celostátní setkání manažerů pro pořizování a správu vozových parků a dodavatelů 
odvětví 
Datum konání: 23. dubna 2015 
Program od 9:30, registrace od 8:30 
Místo konání: Techmania Science Center 
Ulice: U Planetária 
301 00 Plzeň 
www.techmania.cz 
Účast pro fleet manažery a další pracovníky spjaté s provozem autoparků zdarma. 
Podmínkou účasti je registrace na: http://www.ifleet.cz/tour-de-fleet-2015.html 

 

http://www.techmania.cz/


 
 

Pro případné další informace, prosím, kontaktujte: 

 

Martin Mensa 
managing director 

Club 91, s.r.o. 
5. května 9 
140 00 Praha 4 

Tel.: +420 261 221 953 
Fax: +420 241 403 333 

E-mail: martin.mensa@club91.cz 

www.club91.cz  
www.iFLEET.cz 
www.Pneurevue.cz  
www.Truck-Business.cz  
www.FleetAwards.cz 
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