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ŠKODA AUTO juhlii 30 vuottaan Volkswagen-konsernissa 
Tšekin filharmonisen orkesterin hyväntekeväisyyskonser-
tilla  
 

› Hyväntekeväisyysgaalalla tuetaan koronaviruspandemian uhrien perheitä 

› Konsertissa soittaa Tšekin filharmoninen orkesteri kapellimestarinaan Semjon Bychkov  

› ŠKODA AUTO on kuulunut Volkswagen-konserniin vuodesta 1991 

 

Mladá Boleslav 4. toukokuuta 2021. Tänä vuonna ŠKODA AUTO viettää Volkswagen-konser-

niin liittymisensä 30-vuotisjuhlia. Juhlan kunniaksi Tšekin filharmoninen orkesteri pitää eri-

koiskonsertin 10. toukokuuta 2021. Kaikki Škodan ja yhteistyökumppaneiden työntekijät 

sekä ŠKODA-automerkin ystävät voivat nauttia konsertista suorana ŠKODA Storyboardin 

kautta. Konserttigaalaillan osana toteutettavalla varainkeräyksellä tuetaan koronaviruspan-

demian vastaisen avustustoiminnassa menehtyneiden perheitä. 

 

ŠKODA AUTON pääjohtaja Thomas Schäfer: "Tšekin filharmonisen orkesterin konsertti on ŠKODA 

AUTON ja Volkswagen-konsernin 30-vuotisen yhteisen taipaleen juhlavuoden ehdoton kohokohta. 

Mutta samalla yhdessä sosiaalisen yhteistyökumppanimme KOVO-ammattiliiton kanssa me omis-

tamme tämän illan heille, jotka väsymättömästi tekivät työtä Tšekin sosiaali- ja terveydenhuollossa 

sekä järjestöissä auttaen taistelussa virusta vastaan. Me tuemme näiden sydämeltään suurten ih-

misten surevia perheitä ja läheisiä lahjoittamalla varainkeräykseen miljoona Tšekin kruunua". 

 

Konsertti pidetään Rudolfinum-kulttuurikeskuksen konserttisalissa Prahassa maanantaina 10. tou-

kokuuta 2021. Konsertilla tuetaan perheitä, joiden jäsen on kuluneen vuoden aikana Tšekin avus-

tusjärjestöissä toimimalla auttanut vanhuksia, vammaisia tai kroonisesti sairaita. Yhteistyössä 

avustusjärjestöjen, Via Foundation -säätiön sekä Tšekin lääketieteellisen seuran ja lääkäriliiton 

kanssa toteutettavaan varainkeräykseen voi osallistua tekemällä lahjoituksen tekstiviestillä ja soit-

tamalla lahjoituskeskukseen konsertin aikana. ŠKODA AUTO osallistuu varainkeräykseen lahjoitta-

malla miljoona Tšekin kruunua. 

 

Gaalakonsertti välitetään suorana 10. toukokuuta klo 21.00 ŠKODA Magazinessa, ŠKODA Sto-

ryboardissa ja Škodan YouTube-kanavalla. Konsertti myös televisioidaan Tšekin televisiokanavalla 

ČT Art. Kapellimestari Semyon Bychkovin johtaman konsertin ohjelmistossa kuullaan Antonín 

Dvořákin, Pjotr Iljitš Tšaikovskin ja Georges Bizet´n sävellyksiä. 

 

Škodan kulttuurisponsoroinnin oleellisena osana ŠKODA AUTON ja Tšekin filharmonisen orkeste-

rin kumppanuus alkoi jo vuonna 1993. 
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ŠKODA AUTO juhlii 30 vuottaan osana Volkswa-

gen-konsernia Tšekin filharmonisen orkesterin hy-

väntekeväisyyskonsertilla  

Tänä vuonna ŠKODA AUTO viettää Volkswagen-kon-

serniin liittymisensä 30-vuotisjuhlia. Juhlan kunniaksi 

Tšekin filharmoninen orkesteri pitää erikoiskonsertin 

10. toukokuuta 2021. Kaikki Škodan ja yhteistyökump-

paneiden työntekijät sekä ŠKODA-automerkin ystävät 

voivat nauttia konsertista suorana ŠKODA Magazinen 

kautta.  

 

Lataa                                Lähde: ŠKODA AUTO 
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Seuraa meitä!  #Skoda #SkodaSuomi 
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ŠKODA AUTO 
› Keskittyy ‘NEXT LEVEL ŠKODA’ -tulevaisuusohjelmallaan kolmeen tavoitteeseen: malliston laajentamiseen alkaen-

tason segmenteissä, uusien markkina-alueiden hyödyntämiseen sekä ympäristövastuullisuuden ja monipuolisuuden 
edistämiseen. 

› Valmistaa tällä hetkellä kymmentä automallia: CITIGOeiV, FABIA, RAPID, SCALA, OCTAVIA ja SUPERB sekä ka-
tumaasturimallit KAMIQ, KAROQ, KODIAQ ja ENYAQ iV. 

› Valmisti vuonna 2020 yli miljoona autoa. 
› On ollut osa Volkswagen-konsernia jo 30 vuoden ajan. Volkswagen-konserni on yksi maailman suurimmista auton-

valmistajista. Autojen lisäksi ŠKODA AUTO kehittää ja valmistaa yhteistyössä Volkswagen-konsernin kanssa auto-
jen komponentteja, moottoreita ja vaihteistoja. 

› Kolme tehdasta Tšekin tasavallassa; tuotantoa on myös Kiinassa, Venäjällä, Slovakiassa ja Intiassa pääasiassa 
konserniyhteistyössä sekä Ukrainassa paikallisen yhteistyökumppanin kanssa. 

›  Työllistää noin 42 000 ihmistä eri puolilla maailmaa ja toimii yli 100 maassa. 
 

 

ŠKODA Suomessa 
› Vuonna 2020 Suomessa rekisteröitiin 9 700 uutta ŠKODA-henkilöautoa. ŠKODA saavutti sillä henkilöautorekiste-

röintitilastoissa sijan kolme, markkinaosuus yli kymmenen prosenttia; 10,3 % 
› ŠKODA oli yritysautorekisteröinneissä sijalla yksi, markkinaosuus 16,9 % 
› 2020 OCTAVIA oli Suomen suosituin yritysauto ja SUPERB kolmanneksi suosituin  
› Yritysautojen kymmenen kärjessä kolme ŠKODA-mallia (OCTAVIA, SUPERB ja KODIAQ) 
› ŠKODA-kaasuautomalliston osuus yli 60 % koko Suomen kaasumarkkinasta 2020 

 

https://twitter.com/skodaautonews

