TISKOVÁ ZPRÁVA

Praha, 3. září 2015

Nexen Tire generálním partnerem tradičního svátku piva - žatecké
Dočesné

Jihokorejský výrobce pneumatik Nexen Tire je generálním partnerem 58. ročníku
žatecké slavnosti chmele a piva Dočesná. Právě u Žatce, v průmyslové zóně Triangle,
vybuduje společnost Nexen Tire nový supermoderní závod na výrobu pneumatik.
Generální partnerství Dočesné je pro společnost Nexen Tire příležitostí, jak podpořit
dění v regionu a představit se místním obyvatelům. Do soutěží pro návštěvníky věnuje
sady svých pneumatik. Dočesná je největší regionální akcí, která každoročně přiláká
desítky tisíc návštěvníků. Letošní ročník se koná 4. a 5. září v centru Žatce.
„Žatecko jsme si jako místo pro výstavbu naší nové továrny pečlivě vybrali z důvodu jeho
strategického umístění v srdci Evropy a dobré dopravní dostupnosti. Jde o první továrnu
společnosti Nexen Tire mimo Asii, ze které budeme zásobovat celý evropský trh a kde
zaměstnáme až 1500 lidí,“ uvedl Petr Pospíšil, manažer společnosti Nexen Tire. „Našim
cílem je být dobrým partnerem pro budoucnost celého regionu. Podpora tradiční akce, jako
je Dočesná, do této strategie perfektně zapadá,“ dodal Pospíšil.
Na letošní Dočesné vystoupí kapely Arakain, Eddie Stoilow, Horkýže Slíže a mnoho dalších.
Společnost Nexen Tire pro návštěvníky navíc připravila soutěže o čtyři sady svých
pneumatik. Více informací lze získat v informačním stánku společnosti na Kruhovém
náměstí.
Závod Nexen Tire
Společnost Nexen Tire postaví na ploše bývalého vojenského letiště v průmyslové zóně
Triangle závod na výrobu pneumatik pro osobní a lehké nákladní automobily. Stavba
technologicky vyspělé továrny o rozloze 65,4 hektaru, což odpovídá velikosti zhruba
15 fotbalových hřišť, bude dokončena v roce 2018. 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.

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.
V průmyslové zóně Triangle vybuduje závod na výrobu pneumatik pro osobní a lehká nákladní
vozidla. Nexen Tire plánuje investovat do výstavby továrny v České republice během sedmi let od
roku 2016 téměř 24 miliard korun. Rozsáhlý výrobní objekt, jehož stavba započne na podzim 2015,
zaměstná až 1500 lidí.
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