
 

 

 

Projekt „IVECO Truck Queens” zdobywa trzy nagrody 

w prestiżowym plebiscycie NC Digital Awards we Włoszech  

 

Włoskie wydawnictwo ADC Group nagrodziło w aż trzech kategoriach film dokumentalny 

zrealizowany przez IVECO we współpracy z Ogilvy i Freeda. W plebiscycie NC Digital 

Awards, realizacja IVECO została uznana za najlepszą kampanię komunikacyjną 

zrealizowaną w internecie. 

 

 

Turyn, 21 października 2021 r. 

 

 

Projekt „IVECO Truck Queens” otrzymał trzy nagrody w konkursie NC Digital Awards: pierwsze 

miejsce w kategorii internetowej komunikacji marki w segmencie B2B, drugie miejsce 

w rywalizacji o Grand Prix w komunikacji na Facebooku i Instagramie oraz trzecie miejsce 

w kategorii internetowej komunikacji marki w segmencie B2C. 

 

Wyboru dokonało jury złożone ze specjalistów w dziedzinie komunikacji i mediów internetowych. 

Scenariusz filmowego dokumentu opracowała międzynarodowa agencja kreatywna Ogilvy, a za 

produkcję odpowiadała agencja Freeda, która tworzy oryginalne, angażujące treści w mediach 

społecznościowych. Film zrealizowany z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet przedstawia rolę 

kobiet w świecie transportu.  

 

Celem projektu cyfrowej komunikacji było oddanie głosu niezłomnym kobietom, które postanowiły 

związać swoją karierę zawodową z pojazdami ciężarowymi oraz z zapałem i determinacją codziennie 

przełamują stereotypy płci i przecierają szlaki dla młodszych pokoleń.  

 

Widzowie poznają historie trzech kobiet z różnych krajów i środowisk. Wszystkie trzy panie pasjonują 

się samochodami ciężarowymi: Judith Ehrmann jest doświadczonym mechanikiem w Team 

Schwabentruck, Lorella Della Torre pracuje jako dyrektor sprzedaży w jednej z włoskich placówek 

dealerskich IVECO, a Oti Cabadas wbrew tradycyjnym uprzedzeniom została kierowcą ciężarówki. 

Bohaterki filmu opowiadają o przeciwnościach i uprzedzeniach, z którymi się spotykają, gdy odważnie 

walczą o należne im uznanie zawodowe w wybranej przez siebie dziedzinie. Film był wyemitowany na 
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platformie IVECO LIVE CHANNEL (www.ivecolivechannel.com) oraz udostępniony na kanałach 

IVECO i Freeda w mediach społecznościowych. 

 

Maria Laura Iascone, IVECO Global Brand Marketing Director, powiedziała: „Jesteśmy bardzo 

dumni, że ten film dokumentalny został doceniony tak prestiżową nagrodą. Rzuca on światło na rolę 

kobiet w naszej branży oraz prezentuje odwagę i determinację, jaką wnoszą one do swojego zawodu. 

Mamy nadzieję, że przykład kobiet, które są „nie do zatrzymania” zainspiruje więcej dziewczyn do 

przełamywania stereotypów oraz realizowania pasji i rozwijania kariery w obszarach, które same 

wybiorą”. 

 

Inicjatorem plebiscytu NC Digital Awards, który w tym roku miał już 10-tą edycję, jest włoskie 

wydawnictwo ADC Group. Nagrody przyznawane są profesjonalistom w dziedzinie reklamy, 

marketingu, mediów i organizacji wydarzeń za najwyższą jakość w komunikacji internetowej we 

Włoszech. 

 

IVECO 

  

IVECO jest marką należącą do grupy CNH Industrial N.V., będącej międzynarodowym liderem w sektorze dóbr 

kapitałowych, notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Nowym Jorku (NYSE: CNHI) oraz na Mercato 

Telematico Azionario Giełdy Włoskiej (MI: CNHI). IVECO projektuje, produkuje i wprowadza na rynek szeroką 

gamę pojazdów, w tym: lekkie, średnie i ciężkie auta użytkowe, pojazdy przeznaczone do eksploatacji poza 

utwardzonymi drogami, a także auta do misji terenowych. 

  

Szeroki asortyment produktów marki obejmuje wszystkie segmenty pojazdów użytkowych. Gamę pojazdów 

dostawczych reprezentuje IVECO Daily z DMC od 3 do 7,2 tony. IVECO Eurocargo reprezentuje segment 

pojazdów dystrybucyjnych oraz pod specjalne zastosowania z DMC od 6 do 18 ton. Grupę pojazdów powyżej 18 

ton reprezentują: IVECO T-WAY przeznaczony do zadań budowlanych oraz eksploatacji poza drogami 

utwardzonymi oraz IVECO X-WAY dedykowany między innymi do zadań komunalnych i budowlanych na drogach 

utwardzonych oraz w lekkich warunkach terenowych i S-WAY do zastosowań w transporcie dalekobieżnym. 

  

Pod marką IVECO Astra firma produkuje pojazdy przeznaczone do eksploatacji poza utwardzonymi drogami, 

wywrotki na podwoziu sztywnym i przegubowym oraz pojazdy specjalistyczne. 

IVECO zatrudnia na całym świecie prawie 21 000 pracowników. Firma zarządza zakładami produkcyjnymi w 

siedmiu krajach w Europie, Azji, Afryce, Oceanii i Ameryce Łacińskiej, gdzie wytwarzane są pojazdy wyposażone 

w najnowsze i najbardziej zaawansowane technologie. 4200 salonów sprzedaży i stacji obsługi w ponad 160 

krajach gwarantuje wsparcie techniczne niezależnie od tego, w którym miejscu na świecie eksploatowany jest 

pojazd IVECO. 

http://www.ivecolivechannel.com/
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Więcej informacji o firmie IVECO: www.iveco.com 

Więcej informacji o grupie CNH Industrial: www.cnhindustrial.com 

  

 

 

 

W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt: 

 

Aleksandra Zielińska 

Marketing Manager Poland & Ukraine                                 

Magdalena Wójcik (Skorupińska) 

Commercial Marketing & PR Senior Specialist 

aleksandra.zielinska@iveco.com                                      magdalena.wojcik@cnhind.com      

tel.: +48 691 691 692                 tel.: +48 601 225 020 
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