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Oslavy dočesání chmele se i po druhé v roli generálního partnera
představil Nexen Tire
Jihokorejský výrobce pneumatik Nexen Tire se stal i tento rok generálním partnerem
Dočesné, největší žatecké slavnosti chmele a piva, jejíž 59. ročník přilákal během
minulého víkendu do Žatce desítky tisíc návštěvníků. I letos Nexen potěšil návštěvníky
soutěží na pódiu a výherce odměnil sadou zimních pneumatik.
„Generální partnerství Dočesné, která je na Žatecku tradiční akcí s dlouhou historií a vysokou
popularitou, je pro nás skvělou příležitostí, jak se aktivně zapojit do dění v našem sousedství a
stát se do budoucna významným partnerem nejenom žateckého regionu, ale celého
Ústeckého kraje,“ uvedl Hae-Won Song, finanční ředitel společnosti Nexen Tire.
„Navíc Korejci a Češi jsou si v mnohém podobní,
a to nejenom v lásce k pivu a sportování, i proto
si myslím, že Nexen Tire do místní komunity
skvěle zapadne a stane se trvalou součástí
zdejšího pracovního trhu a společenského dění.
A naše budoucí zaměstnance určitě potěším
tím, že pro ně plánujeme u výrobní haly postavit
fotbalové hřiště. Inspirovali jsme se v Koreji, kde
je hřiště na nohejbal oblíbeným místem pro
relaxaci a zábavu zaměstnanců po práci,“
doplnil Petr Pospíšil ředitel pro vnější vztahy
společnosti Nexen Tire.
Na letošním 59. ročníku byl pro návštěvníky připraven bohatý kulturní program, vystoupila
například kapela Wohnout, Honza Nedvěd, Aneta Langerová a mnoho dalších. Společnost
Nexen Tire si i letos pro návštěvníky připravila soutěž o sadu svých pneumatik. Šťastným
výhercem se stal pan Marek Baros původem ze Žiliny.
Společnost Nexen Tire zahájila v srpnu 2016 stavební práce a výstavba by měla začít v prvním
pololetí příštího roku. V průmyslové zóně Triangle buduje rozsáhlý průmyslový komplex na
výrobu pneumatik pro osobní a lehké nákladní automobily. Stavba jedné z nejmodernějších
továren na světě se bude rozkládat na ploše více než 100 tisíc metrů čtverečních. Práci v ní
najde až 1500 lidí převážně ze žateckého regionu a blízkého okolí. Předpokládaná produkce
závodu, který bude obsluhovat celý evropský trh, postupně dosáhne až 12 milionů pneumatik
ročně. Součástí vysoce automatizované továrny protkané špičkovými technologiemi bude i
vývojové středisko.

O SPOLEČNOSTI NEXEN TIRE
Nexen Tire patří mezi největší světové výrobce pneumatik. Společnost byla založena v roce 1942,
sídlí v jihokorejském Jangsanu a Soulu. Nexen Tire působí ve 130 světových zemích a výrobu
pneumatik pro ni aktuálně zajišťují dva průmyslové závody v Koreji a jeden v Číně. Do Ústeckého
kraje společnost Nexen Tire přináší jeden z největších investičních záměrů za poslední roky. Projekt
výstavby se stane třetí největší zahraniční investicí v Česku a zařadí se po bok automobilek Hyundai a
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TPCA. V průmyslové zóně Triangle vybuduje první závod na výrobu pneumatik pro osobní a lehká
nákladní vozidla mimo Asii. Rozsáhlý výrobní objekt, jehož stavba započne na v prvním pololetí 2017
a do pěti let zaměstná až 1500 lidí.
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