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Členové AutoSAP se zúčastnili Dodavatelských dnů ve Velké Británii
Koncem září se v anglickém Sunderlandu konalo dvoudenní dodavatelské fórum, na kterém se firmy
automotive z Česka ucházely o možnost stát se dodavatelem do místních závodů, zejména Nissan či
Komatsu. Akci organizoval CzechTrade, ve spolupráci s místní North East Automotive Alliance.
Z členů AutoSAP program absolvovaly společnosti Brano Group, Gumotex, Tawesco, Tomatex
a Retex.
Ačkoli byla akce primárně zaměřena na Nissan, zúčastnily se jí i další významné lokální firmy, včetně
zástupce Jaguar Land Rover. Samotný Nissan chce do roku 2020 navýšit místní výrobu vozů z 500 000
na 600 000 ks. „Příležitost pro České automobilové dodavatele, kteří mohou dodávat na větší dálku, je
tedy přímo historická,“ upozorňuje generální ředitel agentury CzechTrade Radomil Doležal.
V závodu v Sunderlandu plánuje Nissan vyrábět nové modely vozů Qashqai, X-Trail a Juke. Právě
u těchto vozů začínají sourcingová cvičení, kdy nákupčí Nissanu budují efektivní dodavatelský řetězec
na dlouhá léta dopředu.
Fóra se mimo jiné zúčastnil i výkonný ředitel Sdružení automobilového průmyslu Zdeněk Petzl, který
k tomu řekl: „Jsem rád, že AutoSAP mohl přispět k uskutečnění tohoto setkání. Zejména v dnešní době
nejistoty, pokud jde o Brexit či dostatek pracovních sil, je pak inspirující, že se naše firmy dokáží
prosadit u všech významných světových finálních výrobců.“
Kromě vlastní prezentace na veletrhu North East Automotive Expo, byl jedním z nejdůležitějších bodů
setkání program „meet the buyer“, který nabídl firmám to, co nejvíce potřebují – dopředu předjednané
schůzky s nákupčími.
„Se společností Nissan spolupracujeme už od roku 2005. V současné době se velmi zajímá o inovativní
firmy, které přináší nová a zajímavá technologická řešení,“ říká generální ředitel CzechInvestu Karel
Kučera. „Právě jako firma Battswap, která prošla naším programem CzechDemo a prezentovala se před
pár dny na sanfranciském veletrhu TechCrunch Disrupt,“ dodává.
„Severovýchod Británie je aktuálně top evropská technologická oblast zejména u elektrických
a samořiditelných aut,“ uzavírá ředitel CzechTrade Londýn Martin Macourek.
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