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COMPANYBEST 2020 -palkinto ŠKODA AUTOLLE 
 
› Euroopan suurin puolueeton autotoimittajien raati palkitsi ŠKODA AUTON menestymisestä 

kansainvälisillä markkinoilla ja innovatiivisista tuotantoratkaisuista 
› Palkintojen jakojuhla siirrettiin marraskuulta 2020 koronaviruspandemian vuoksi 
› Palkinnot jaettiin Barcelonassa 30. syyskuuta 2021   
 
5. lokakuuta 2021. Euroopan suurin puolueeton autotoimittajien raati AUTOBEST on myöntänyt 

COMPANYBEST 2020 -palkinnon ŠKODA AUTOLLE. Kansainvälisiä autotoimittajia 32 maasta 

edustava raati myönsi tämän palkinnon Škodan vahvasta kehityksestä kansainvälisillä markki-

noilla sekä innovatiivisten ratkaisujen toteuttamisesta tuotannossaan. Škodan Kvasinyn teh-

taallaan toteuttaman dProduction-digitalisaatioprojektin ohella raati ylisti MQB- ja MEB-perus-

tekniikan automallien rinnakkaista valmistamista Škodan päätehtaalla Mladá Boleslavissa. Alun 

perin marraskuulle 2020 suunniteltu palkintojen jakotilaisuus jouduttiin koronaviruspandemian 

vuoksi siirtämään; palkinnot jaettiin Barcelonassa 30. syyskuuta 2021. 

 

 
Arvostettu COMPANYBEST 2020 -palkinto myönnettiin ŠKODA AUTOLLE jo marraskuussa 2020, mutta 

koronaviruspandemian vuoksi juhlatilaisuus jouduttiin lykkäämään. ŠKODA AUTON yritysviestinnästä ja 

sisäisestä viestinnästä vastaava Tomáš Kotera sai nyt melkein vuotta myöhemmin vastaanottaa palkin-

non Barcelonassa 30. syyskuuta 2021. 

 

Euroopan 32 maata edustavien autotoimittajien puolueeton AUTOBEST-raati palkitsi ŠKODA AUTON 

uusien autojen rekisteröintien lisäyksestä sekä markkinaosuuden kasvattamisesta monien maiden mark-

kinoilla. Autotoimittajat myös kiittivät Škodan automalliston kiinnostavaa muotoilua, malliston asiakaskes-

keistä laajentamista sekä Škodalle tyypillisiä Simply Clever -ratkaisuja. 

 

Lisäksi ŠKODA AUTO on tehnyt raatiin vaikutuksen innovatiivisella tuotantokonseptillaan: päätehtaallaan 

Mladá Boleslavissa ŠKODA valmistaa samalla tuotantolinjalla sujuvasti rinnakkain etuvetoisten poikittais-

moottorillisten skaalautuvan MQB-perustekniikan automalleja OCTAVIA ja KAROQ sekä sähköautojen 

skaalautuvan MEB-perustekniikan automallia ENYAQ iV. AUTOBEST arvosti myös paperitonta dProduc-

tion-digitalisaatioprojektia, jonka ŠKODA on Kvasinyn tehtaalla ottanut käyttöön tuotannon ohjaukseen, 

dokumentointiin ja laadunvalvontaan. 

 

ŠKODA AUTO menestyi myös vuonna 2019, kun digitaalinen Laura-puheohjausavustaja sai SMART-

BEST-palkinnon kuljettajan ja tekoälyn yhdistävänä vuoden innovaationa. 
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Lehdistökuvat: 

 

 

COMPANYBEST 2020 -palkinto ŠKODA AU-
TOLLE  
Barcelonassa 30.9.2021 palkinnon otti ŠKODA 
AUTON puolesta vastaan yritysviestinnästä ja si-
säisestä viestinnästä vastaava Tomáš Kotera.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lataa  Lähde: ŠKODA AUTO 

 

  

 

Seuraa meitä!  #Skoda #SkodaSuomi 

 

 Facebook  YouTube  Instagram   

 

 

 

 

ŠKODA AUTO 
› Ohjaa NEXT LEVEL – ŠKODA STRATEGY 2030 -tulevaisuusohjelmalla toimintaansa uudella vuosikymmenellä.  
› Euroopassa tavoitteena olla yksi viidestä eniten myydystä automerkistä vuoteen 2030 mennessä esimerkiksi kiin-

nostavien alkaen-tason segmenttien ja sähköautojen mallistolla. 
› Intiassa, Venäjällä ja Pohjois-Afrikassa tavoitteena olla johtava eurooppalainen automerkki. 
› Valmistaa tällä hetkellä kymmentä automallia: FABIA, RAPID, SCALA, OCTAVIA ja SUPERB sekä katumaasturi-

mallit KAMIQ, KAROQ, KODIAQ, ENYAQ iV ja KUSHAQ. 
› 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 autojen komponent-

teja, moottoreita ja vaihteistoja. 
› Kolme tehdasta Tšekin tasavallassa; tuotantoa myös Kiinassa, Venäjällä, Slovakiassa ja Intiassa pääasiassa kon-

serniyhteistyössä sekä Ukrainassa paikallisen yhteistyökumppanin kanssa. 
› Työllistää yli 43 000 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 
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