Ford a prezentat noul model pe care îl va produce la Craiova.
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Americanii de la Ford au anunțat astăzi la Amsterdam un nou model care va fi produs la
Craiova.

„Prima imagine a lui Ford Puma dezvăluie designul atletic și aspirațional al noului crossover
inspirat din lumea SUV-urilor. Acesta se va alătura în acest an unei game de modelele Ford în
continuă dezvoltare. Soluțiile flexibile și ingenioase de depozitare în portbagaj permit o
capacitate a spațiului dedicat bagajelor fără compromis și inegalabilă în segment. Aceste soluții
au fost dezvoltate cu ajutorul ideilor venite dinspre clienți. Eficiența și performanțele noului Ford
Puma vor fi optimizate cu ajutorul avansatei tehnologii Ford EcoBoost Hybrid de 48 V”, a
anunțat Ford.
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„Puma va intra în vânzare la finalul acestui an şi va fi produs în condiţii excepţionale de
calitate şi profesionalism la uzina Ford din Craiova, în urma unei investiţii începute în
anul 2008, care astăzi totalizează aproape 1,5 miliarde de euro”, au continuat reprezentanţii
Ford. „SUV-urile reprezintă acum mai mult de 20% din vehiculele comercializate de Ford în
Europa. Vânzările de SUV-uri Ford au crescut în 2018 la nivel european cu peste 19 procente”,
mai spun reprezentanţii Ford.
În luna noiembrie 2018, Ford a demarat procedurile pentru angajarea a încă 1.700 de
persoane, iar conducerea companiei s-a întâlnit cu primari din aproximativ 30 de localităţi din
judeţul Dolj şi cu reprezentanţi ai Consiliului Judeţean cărora le-a prezentat oferta cu noile locuri
de muncă. Compania a solicitat sprijin pentru transmiterea informaţiei în localităţile situate pe o
rază de până la 35 km de Craiova, anunţând că le va deconta angajaţilor şi o parte din
cheltuielile de transport. Ford a devenit în 2018 cel mai mare angajator din judeţul Dolj, cu peste
4.400 de salariaţi.
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