
 

 

 

 

IVECO ogłasza powołanie nowego prezesa marki. 

 

 

Warszawa, 30 października 2019 r. 

 

 

IVECO ogłosiło nominację Thomasa Hilse na stanowisko prezesa marki IVECO. W tej roli, 

począwszy od 1 listopada, Thomas Hilse przejmie odpowiedzialność za zarządzanie produktem w 

skali globalnej, sprzedaż, marketing i rozwijanie sieci marki IVECO oraz realizował powierzone mu 

zadania w zakresie umacniania pozycji marki i silniejszego zaznaczania jej udziału na światowych 

rynkach. Swoją siedzibę będzie miał w Turynie we Włoszech. 

 

Gerrit Marks, prezes ds. Pojazdów użytkowych i specjalnych, powiedział: „Z wielką 

przyjemnością witamy Thomasa w naszej organizacji. Dołącza do nas w doniosłym momencie w 

naszej historii, kiedy właśnie wprowadziliśmy na rynek naszą nową gamę lekkich samochodów 

dostawczych Daily i gamę IVECO Way z nowym pojazdem ciężarowym IVECO S-WAY oraz 

wprowadziliśmy nowe usługi w zakresie cyfryzacji i serwisowania naszych produktów. Thomas ma 

bardzo dobre osiągnięcia w branży pojazdów użytkowych i ogromne doświadczenie w zarządzaniu 

na skalę międzynarodową, co będzie cenne w kierowaniu przyszłym sukcesem marki IVECO na 

całym świecie.” 

 

Thomas Hilse dysponuje niebagatelnym doświadczeniem, które zdobył w ciągu 22 lat pracy w branży 

samochodów ciężarowych, autobusów i pojazdów użytkowych, piastując różne stanowiska 

zarządcze na poziomie międzynarodowym i pracując dla różnych marek w Europie, krajach NAFTA, 

Ameryce Łacińskiej i Azji Południowo-Wschodniej. Pełnione przez niego funkcje dotyczyły wszystkich 

aspektów ważnych dla branży: od sprzedaży i rozwijania działalności biznesowej, poprzez obsługę 

klienta i rozwój produktu po stanowisko dyrektora generalnego. Studiował inżynierię mechaniczną i 

administrację w biznesie, ponadto uzyskał tytuł magistra nauk humanistycznych na kierunku 

stosunków międzynarodowych. 

 

 

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. 
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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 wypełnia segment pojazdów 

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

IVECO S-WAY do zastosowań w transporcie dalekobieżnym, IVECO Stralis X-WAY dedykowany min. do zadań 

komunalnych i budowlanych na drogach utwardzonych oraz w lekkich warunkach terenowych. Gamę dopełnia IVECO 

Trakker przeznaczony do zadań budowlanych oraz eksploatacji poza drogami utwardzonymi. Pod marką IVECO Astra 

firma produkuje również pojazdy przeznaczone do eksploatacji w warunkach terenowych czy w kopalniach, 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. 

 

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: 

 

Tomasz Wykrota 
Marketing Manager 
 
tomasz.wykrota@cnhind.com 
Tel. +48 22 578 43 40 

Magdalena Skorupińska 
Communication & Events Senior Specialist  
 
magdalena.skorupinska@cnhind.com 
Tel. +48 22 578 43 20 
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