
 
 

TISKOVÁ ZPRÁVA 24. 4. 2015 

 

Plzeňský Techmania Science Center hostil Den s Fleetem  

První Den s Fleetem, který proběhl 23. dubna 2015 v prostorách plzeňského Techmania Science 

Center, zahájil premiérový ročník specializovaných fleetových akcí s názvem Tour de Fleet 2015. 

Ten sestává z celkem šesti podniků, pěti Dnů s Fleetem a závěrečného Fleet Festivalu, který bude 

spojením fleetového veletrhu a konference. Do Plzně přijelo celkem 242 účastníků, z toho 136 

zástupců fleetových společností.   

Pořadatel, kterým je magazín FLEET firemní automobily, připravil pro hosty Dne s Fleetem - Plzeň 

pestrý dopolední program sestávající z přednáškového bloku, zahrnujícího prezentace zajímavých 

produktů pro správu vozových parků, nezávislé odborné přednášky na aktuální fleetová témata i 

podnětnou případovou studii. Odpolední program byl v režii partnerů akce, kteří vybudovali na 

hlavním parkovišti Techmania Science Centra malý fleetový veletrh. K dispozici bylo 101 testovacích 

automobilů osmnácti automobilových značek, které v dopoledních hodinách využívali pro testování 

členové Manažerské poroty ankety Hankook Firemní auto roku. 

V dopoledním přednáškovém bloku zaznělo postupně sedm přednášek. Vše zahájilo vystoupení 

specialistky na pojištění a risk management ing. Evy Dünker, která upozornila na úskalí pojistných 

smluv a možnosti, jak správně pojistné produkty využívat. Následovalo vystoupení ing. Marka Píchala 

a Davida Haningera ze společnosti Ford Motor Company, s.r.o., kteří představili aktuální nabídku této 

značky pro firemní klientelu. U řečnického pultu je vystřídal ing. Stanislav Zelenka se svou přednáškou 

na téma remarketingu ojetých vozidel. Nezapomněl ani na aktuální téma přehlašování vozidel podle 

nové legislativy. O výhodách, které může klientovi zajistit kvalitní pojistný makléř, následně hovořila 

Mgr. Lucie Penková ze společnosti Aon, vystoupení pánů Miroslava Bláhy a Ondřeje Všianského ze 

společnosti ŠKODA AUTO Česká republika se zaměřilo nejen na produktovou řadu automobilky, ale 

také na služby, které pro automobily svých klientů nabízejí. Ing. Markéta Schauhuberová hovořila o 

výhodách provozu vozidel na CNG a celý dopolední blok pak uzavřelo vystoupení Iva Hykyše ze 

společnosti Siemens, s.r.o., který hovořil o implementaci programu zaměřeného na ekonomiku a 

ekologii vozového parku.  

V odpoledních hodinách probíhaly workshopy značek Ford a Toyota, zároveň se účastníci akce 

věnovali testovacím jízdám a programu na stáncích společností Aon, ALD Automotive, Sixt Leasing, 

RWE Energo a AZ Mobility. Příjemnou a atraktivní tečkou za celým programem prvního letošního Dne 

s Fleetem bylo promítání 3D filmu v Planetáriu.  

První Den s Fleetem roku 2015 se vydařil a již za necelý měsíc se zástupci dodavatelů i jejich 

aktuálních či potenciálních klientů vydají na obdobnou akci do Mostu. Ta se odehraje 20. května na 

tamním Autodromu.    

Přihláška na Den s Fleetem – Most je k dispozici na internetovém odkazu: 

http://www.ifleet.cz/eventy/41/registration.html 

http://www.ifleet.cz/eventy/41/registration.html


 
 

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 
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