ROMÂNIA

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
Instituţia Prefectului – Judeţul Cluj

INFORMARE DE PRESĂ
Întâlnire cu Directorul General al Grupului Renault România
Joi, 26 octombrie 2017, ora 12.00, la sediul Instituţiei Prefectului –
Judeţul Cluj, va avea loc întâlnirea prefectului judeţului Cluj, Ioan Aurel
Cherecheş, cu domnul Yves Caracatzanis, Director General al Grupului Renault
România şi Preşedinte Director General al Automobile Dacia.
Începând cu ora 13.00, reprezentanţii mass-media sunt invitaţi să
participe la conferința de presă, în Sala Mare a Palatului Administrativ Cluj
(Bulevardul 21 Decembrie 1989, Nr. 58, Cluj-Napoca). Scopul principal al
conferinței de presă constă în prezentarea activității Grupului Renault România,
precum și a sintezei discuțiilor purtate cu reprezentanții instituțiilor publice din
județul Cluj.
***
Groupe Renault România
Constructor de automobile din 1898, Groupe Renault este prezent în 127 de ţări şi a vândut
aproape 3,2 milioane de vehicule în 2016. Mizează pe complementaritatea celor cinci mărci
(Renault, Dacia, Renault Samsung Motors, Alpine şi Lada), pe vehiculul electric şi pe alianţa sa
unică cu Nissan şi Mitsubishi. Pentru a răspunde marilor provocări tehnologice în viitor şi a
continua strategia de creştere rentabilă, Grupul se sprijină pe dezvoltarea sa la nivel
internaţional. Groupe Renault România este singura companie care integrează toate activităţile
specifice construcţiei automobilului, ceea ce a condus la o performanță economică susținută și la
o varietate de oferte de recrutare pentru specializări diferite pentru: studii client, design,
inginerie, testare, fabricaţie, logistică, comercializare, servicii de business, post-vânzare,
finanţare. În 2016, Groupe Renault România a depășit 5 miliarde de euro cifră de afaceri. Aflat în
centrul gamei Global Access (din care fac parte modelele Dacia, produse pe platforma
industrială de la Mioveni), Grupul e lider pe piaţa locală cu mărcile Dacia şi Renault. Cei 16.700
de angajaţi ai Groupe Renault România inovează în ceea ce priveşte produsele şi bunele practici,
fiind recunoscuţi pentru profesionalismul lor.
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