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AudiStream: Virtuele reis door de wereld van
productie bij Audi in Ingolstadt
•• Interactief online aanbod schenkt inzicht in productie en technologie
•• Gidsen begeleiden virtuele tour en beantwoorden vragen in real time
Bekijk het koetswerkatelier van de Audi A3 op uw scherm; ga naar de assemblagelijn van de Audi
A4 met een muisklik: met AudiStream is Audi de eerste constructeur die interactieve tours van
zijn fabriek aanbiedt.
AudiStream biedt een gedetailleerd inzicht in geselecteerde productiefasen bij Audi in Ingolstadt.
Bovendien belicht de nieuwe online functie de technologische troeven van het merk. De gidsen
delen hun kennis van talloze fabriekstours en leiden de virtuele tours live vanuit een studio. Ze
geven uitleg bij productieprocessen, beantwoorden individuele vragen als onderdeel van een
dialoog, en stemmen de circa 20 minuten durende livestream af op de wensen en interesses van de
deelnemers.
AudiStream start met de online functie ‘Audi live in de fabriek van Ingolstadt’. Deelnemers leren
hoe een Audi gemaakt wordt, van de eerste productiestappen in de perserij tot de laatste manuele
handelingen tijdens de eindassemblage. Streams over andere aspecten van het merk Audi volgen
later.
Gebruikers selecteren de gewenste livestream en een passend tijdslot online op www.audi.stream.
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De Audi groep stelt wereldwijd ruim 90.000 personen tewerk, waaronder meer dan 2.500 in België. In 2018
verkocht het merk met de vier ringen wereldwijd ca. 1,812 miljoen nieuwe wagens, waarvan er 28.710
ingeschreven werden op de Belgische markt. In ons land bereikte Audi in 2018 een marktaandeel van 5,2%.
Audi focust op de ontwikkeling van nieuwe producten en duurzame technologieën voor de mobiliteit van de
toekomst. Van 2019 tot eind 2023 plant de onderneming een totale investering van ongeveer 14 miljard euro in
elektrische mobiliteit, digitalisering en autonoom rijden.
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