
BMW Group rikkoi kaksi maailmanlaajuista myyntiennätystään
BMW Group rikkoi elokuun myyntiennätyksensä lähes 15 prosentin kasvulla viime vuoteen verrattuna. Samalla BMW Group myi
ensimmäistä kertaa historiansa aikana yli miljoona ajoneuvoa vuoden kahdeksan ensimmäisen kuukauden aikana.

BMW Groupin uusi elokuun myyntiennätys syntyi 139 648 maailmanlaajuisesti toimitetulla ajoneuvolla. Viime vuoden elokuuhun verrattuna
kasvua tuli 14,8 prosenttia. Myynti on ollut ennätyksellisen korkeaa myös koko vuoden 2013 aikana: tähän mennessä vuotta BMW Groupin
ajoneuvoja on myyty yhteensä 1 246 528 kappaletta, mikä on 7,7 prosenttia enemmän kuin samalla ajanjaksolla vuonna 2012.

”Ensimmäistä kertaa olemme myyneet yli miljoona ajoneuvoa vuoden ensimmäisten kahdeksan kuukauden aikana. Lisäksi uudet mallimme
BMW 4-sarjan Coupé ja BMW X5 varmasti vauhdittavat loppuvuoden myyntiä”, BMW Groupin myynnistä ja markkinoinnista vastaava
johtokunnan jäsen Ian Robertson uskoo.

BMW-brändin alaisten ajoneuvojen maailmanlaajuinen myynti nousi elokuussa 15,6 prosenttia. Kasvu koski monia automalleja, ja yhteensä
1 051 595 ajoneuvoa on toimitettu asiakkaille vuoden alusta. Esimerkiksi BMW:n 3-sarjan myynnissä on ollut huima 38,6 prosentin nousu.
Myös MINI takoi ennätysluvut elokuulle 20 653 toimitetulla ajoneuvolla ja 10,6 prosentin kasvulla edellisvuoden tammi-elokuuhun verrattuna.

Erityisen korkeaa BMW Groupin ajoneuvojen kysyntä on ollut Aasiassa ja Amerikoissa. Myös Suomessa BMW on tekemässä kaikkien aikojen
myyntiennätystään.
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BMW Group
BMW Group on yksi maailman menestyneimmistä autojen ja moottoripyörien valmistajista, jonka brändejä ovat BMW, MINI ja Rolls-Royce. BMW Groupilla
on 28 tuotantolaitosta 13 eri maassa, ja yhtiön myyntiverkosto kattaa yli 140 maata. 

BMW Group myi kaikkiaan noin 1,85 miljoonaa autoa ja 117 000 moottoripyörää vuonna 2012. BMW Groupin liikevaihto tilivuonna 2012 oli 76,85 miljardia
euroa ja voitto ennen veroja 7,82 miljardia euroa. Vuoden 2012 lopussa yhtiöllä oli noin 105 876 työntekijää. 

BMW Groupin menestys pohjautuu pitkäjänteiseen ja vastuulliseen toimintaan. Yhtiö onkin ottanut strategiaansa olennaisina osina ekologisesti ja
sosiaalisesti kestävät toimintatavat koko arvoketjussaan, kattavan tuotevastuun ja luonnonvarojen säästämisen. Tekemänsä työn ansiosta BMW Group on
rankattu jatkuvasti alansa johtaviin toimijoihin Dow Jonesin kestävän kehityksen indeksissä.
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