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Designový triumf dezénu pneumatik společnosti Nexen Tire
Rekordních sedm trofejí si přivezl jihokorejský výrobce pneumatik, společnost Nexen
Tire, z nejstarší a nejprestižnější soutěže v oblasti produktového a grafického designu
Good Design Awards. Zisk designových „Oscarů“ za rok 2016 je o to cennější, že Nexen
zvítězil v mimořádně silné konkurenci, a to nejen v domovské Jižní Koreji, ale i v USA.
Soutěžní kategorie „Doprava“ přitom dlouhodobě patří mezi ty nejsledovanější
a zároveň nejkonkurenčnější.
Ocenění od odborné poroty Good Design korunovalo na úspěchy mimořádně vydařený rok
2016. Dezén pneumatik Nexen Tire totiž zabodoval v celkově 16 designových soutěžích
včetně inovativní A Design Award v Itálii, ekologické Green Good Design Award v USA,
mimořádně ceněné Red Dot Award Design v Německu nebo respektované PIN UP Concept
Design Award v mateřské Jižní Koreji.
„Jsme hrdí na všechny úspěchy našich vývojářů a konstruktérů. Vynikající zprávou pak je i fakt,
že oceněné produkty NFERA, Roadian a Winguard jsou odborníky hodnoceny nejenom pro
jedinečný design, ale i pro jejich vysokou kvalitu,“ komentuje úspěšný rok 2016 Petr Pospíšil,
External Affairs General Manager společnosti Nexen Tire, a dodává: „Prestižní ceny jsou
pro Nexen zároveň velkou motivací, abychom dál pokračovali v zaměření na kvalitu a design.
To se daří i díky trvalým investicím do výzkumu a vývoje.“
Profil oceněných pneumatik:
NFERA HD PLUS
NFERA SU 1
NFERA AU 5
WINGUARD G WH2
NFERA RU 1
NFERA SUR 4
Informace o soutěžích:
Korean Good Design Award je designová soutěž podporovaná korejským ministerstvem
obchodu, průmyslu a energetiky. Ceny jsou udělovány ve spolupráci s korejským Institutem
pro design a promotion. Mezi oceněnými produkty byly pneumatiky NFERA HD PLUS, NFERA
SU 1, NFERA AU 5, WINGUARD G WH2 a NFERA RU 1, která se ve své kategorii stala
i absolutním vítězem.
Designovou soutěž US Good Design Award každoročně pořádá chicagské muzeum
architektury a designu Athenaeum ve spolupráci s Evropským centrem pro architekturu,
umění, design a urbanistické studie. V kategorii dopravy si produkty společnosti Nexen Tire
vysloužily dvě ceny. Vítěznými produkty byly NFERA RU 1 a NFERA SUR 4. Všichni vítězové
Good Design Awards jsou zveřejněni na internetových stránkách muzea www.chiathenaeum.org a www.europeanarch.eu a budou zveřejněni v ročence Good Design Awards
pro roky 2016–2017.
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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 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 v prvním pololetí 2017, do
pěti let zaměstná až 1500 lidí.
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