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Transformatie van het transport: Volkswagen Truck &
Bus is nu TRATON GROUP

Officiële naamsverandering belangrijke mijlpaal op weg naar
Global Champion
→ Renschler: “TRATON is een jonge onderneming met het
typische karakter van een start-up en de brede ervaring van
traditierijke merken. Dit samengaan is essentieel om het
transport voor komende generaties opnieuw uit te vinden.”
→ Sterke merken MAN, Scania, Volkswagen Caminhões e Ônibus
en RIO behouden hun eigen identiteit
→ Onder de vleugels van TRATON GROUP kunnen merken
samenwerking in het voordeel van de klanten sterker
uitbouwen
→

Vanaf vandaag heeft een wereldwijd toonaangevende groep in de
transportsector een nieuwe merkidentiteit: Volkswagen Truck & Bus AG
wordt TRATON GROUP.
Andreas Renschler, voorzitter van de raad van bestuur van TRATON AG en
medebestuurder van Volkswagen AG, zegt: “TRATON is een jonge
onderneming met het typische karakter van een start-up en de brede
ervaring van traditierijke merken. Deze combinatie is essentieel om
transport voor komende generaties opnieuw uit te vinden. Vandaag
beginnen we met het verankeren van de TRATON-spirit in alle merken,
vestigingen en functies. Het is indrukwekkend om te zien hoe nauw we
inmiddels samenwerken: TRATON leeft door zijn merken en omgekeerd.
Samen vormen we TRATON GROUP en zijn we vastbesloten om het
transport naar een hoger niveau te tillen.”
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De groep die in 2015 als Volkswagen Truck & Bus GmbH werd opgericht,
bestaat uit de merken MAN, Scania, Volkswagen Caminhões e Ônibus en
RIO. TRATON ondersteunt als nieuwe identiteit van het overkoepelende
merk de zelfstandigheid van de hele groep op haar weg om Global
Champion te worden, om m.a.w. de rendabelste, innovatiefste en meest
globale speler in de transportsector te worden.
“Onze groep bestaat uit sterke, unieke merken maar TRATON maakt ons
nog veel sterker. Onder een gemeenschappelijk dak kunnen we onze
sterktes en onze innovatiekracht bundelen. TRATON brengt de merken
samen en bevordert onze samenwerking. Met TRATON leggen we de basis
voor een nieuw ecosysteem van het transport en de logistiek”, zegt Henrik
Henriksson, voorzitter van de raad van bestuur van Scania en
medebestuurder van TRATON AG.
Tijdens het eerste jaar van haar bestaan heeft de groep zich
geconcentreerd op haar Global Champion-strategie en hier al grote
vooruitgang gemaakt. TRATON heeft de globale aanwezigheid van de
merken door strategische partnersamenwerkingen uitgebouwd en
synergieën gecreëerd door het bundelen van de krachten in de domeinen
inkoop en onderzoek en ontwikkeling. “We zijn als groep sneller naar
elkaar toe gegroeid dan verwacht. Nu gebruiken we onze
gemeenschappelijke sterktes en de ervaringsuitwisseling over de
merkgrenzen heen nog intensiever. De nieuwe identiteit van de groep
weerspiegelt ons DNA en onze openheid. We leren van elkaar en
bewandelen nieuwe wegen. TRATON staat voor deze gezamenlijke start en
zal hem nog verder versterken”, licht Joachim Drees, voorzitter van de raad
van bestuur van MAN en medebestuurder van TRATON GROUP, toe.
Samen met de huidige invoering van de nieuwe naam start de groep een
inside-outcampagne. Tegelijkertijd vergaderen medewerkers in München,
Braunschweig, São Paulo en Södertälje. Zo wordt de geest van TRATON
over de hele wereld in meerdere golven binnen de organisatie verspreid en
schrijft men samen aan de geschiedenis van TRATON. De aanpak is
gebaseerd op het idee van een netwerk: er worden ambassadeurs
aangeduid die deel uitmaken van de volgende generatie van TRATON en
een community vormen. Zij zullen het momentum van vandaag gebruiken
en andere teams binnen TRATON GROUP motiveren om merk-, hiërarchieen functieoverschrijdend met elkaar te connecteren. Een intern platform
met multimedia-inhoud zoals lokale gesprekken zullen ertoe bijdragen de
dynamiek te handhaven. De ambassadeurs spelen hier een essentiële rol:
zij zijn bekend met de lokale en culturele geplogenheden van vestigingen
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en merken en weten met welke eisen er telkens bij de omschakeling moet
worden rekening gehouden.
Antonio Roberto Cortes, voorzitter van de raad van bestuur van
Volkswagen Caminhões e Ônibus en medebestuurder van TRATON GROUP:
“TRATON biedt onze merken een nieuw identificatiepotentieel. Terzelfder
tijd helpt de nieuwe naam een onderscheid te maken tussen de merken
van TRATON en de andere merken van Volkswagen. Sinds het begin van
onze samenwerking werken alle betrokkenen eraan dit te intensiveren en
voordelen voor onze klanten te creëren, zodat zij de beste zijn. Dit idee
heeft een naam: TRATON.”
De nieuwe naam en de nieuwe waardenbelofte ‘Transformatie van de
transportsector’ drukken uit wat de onderneming drijft en hoe ze handelt.
• De TRAnsformatie van het ecosysteem is onze missie – ten
voordele van iedereen.
• TRAnsport is onze passie en die van onze klanten.
• TONnage is dat wat onze klanten wereldwijd vervoeren. Elke dag.
• De TRAditie van onze sterke merken is ons fundament.
• Altijd ‘ON’ zijn is het uiteindelijke doel van onze klanten en onze
houding om voor hen alles mogelijk te maken.

De Volkswagen-groep
www.volkswagenag.com
D’Ieteren
http://www.dieteren.com/nl
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