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Jubileusz na miarę Iveco  

 

37 stacji obsługi, 300 mechaników, 15 lat na Polskim rynku. Tak w 
telegraficznym skrócie można opisać firmę Iveco Poland, która 
dzięki zaufaniu klientów i najwyższej jakości produktom, 
uroczyście uczciła swój jubileusz   

 

Uroczystość 15-lecia Iveco Poland to dla nas wyjątkowy moment, będący 
zwieńczeniem efektywnej pracy całego zespołu specjalistów. Satysfakcjonuje nas nie 
tylko wieloletnia obecność na polskim rynku, ale przede wszystkim ogromny sukces, 
jakim jest zadowolenie klientów. Jesteśmy dumni z 15 lat naszej działalności i 
wdzięczni wszystkim, którzy z nami współpracują, którzy nam ufają i którzy wierzą w 
firmę Iveco i jej markę – powiedział podczas wieczornej gali Mario Giagnoni, dyrektor 
generalny Iveco Poland. Uroczystość odbyła się 18 października, a swą obecnością 
uświetnił ją Zarząd Iveco Spa z panem Franco Miniero, Senior Vice President 
Sales&Marketing oraz Enzo Gioachin, Senior Vice President Customer Service na 
czele. Wśród zaproszonych gości znaleźli się również klienci firmy, dziennikarze 
branżowi oraz przedstawiciele sieci sprzedaży.  

Jubileusz 15-lecia Iveco Poland okazał się doskonałym momentem do wprowadzenia 
na rynek nowego modelu EcoStralis, ciężarowego pojazdu z segmentu ciężkiego o 
wyjątkowo niskim zużyciu paliwa, przeznaczonego głównie do transportu 
międzynarodowego. 

W trakcie uroczystości mogliśmy wyróżnić najlepszych. Firma Trans Poz, w osobie 
wiceprezesa Jana Piaseckiego otrzymała z rąk pana Enzo Gioachin wyróżnienie za 
Najlepszy Serwis i Sprzedaż Części. Natomiast nagrodę za Najlepszą Sprzedaż 
pojazdów Iveco przyjął Tomasz Urbanowicz, prezes firmy CTC. Iveco Poland miało 
również niewątpliwą przyjemność wyróżnić najlepszych klientów. 

Historia Iveco Poland zawiera się w historii Grupy Fiata, której wszystkie 
najważniejsze marki i spółki są reprezentowane w Polsce. Obecnie  działa 17 Spółek 
należących do Grupy Fiata i 4 spółki joint-venture, z centralą w Warszawie i 
zakładami produkcyjnymi w Bielsku-Białej, Płocku, Sosnowcu, Skoczowie i Tychach. 
W Polsce Grupa Fiata zatrudnia bezpośrednio 11,400 osób, stanowi to 6% 
zatrudnienia w Grupie Fiata na całym świecie. 

Iveco była jedną z pierwszych spółek zagranicznych, która weszła na polski rynek i 
już w 1978 roku dostarczyła krajowemu Pekaesowi 180 ciągników siodłowych. 
Prawdziwy rozkwit działalności firmy Iveco rozpoczął się wraz z powstaniem spółki 



 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

Iveco Poland w 1995 roku. Od tamtej pory udało się wypracować dobrą reputację 
wśród polskich klientów poprzez ciągły rozwój i doskonalenie prowadzonej 
działalności. Początkowo firma zatrudniała w Polsce 5 pracowników, dziś ma 42-
osobowy zespół, który każdego dnia stawia czoła nowym wyzwaniom. Miarą rozwoju 
firmy jest przede wszystkim liczba pojazdów Iveco, których obecnie w Polsce jest w 
eksploatacji ponad 40,000 w wieku poniżej 10 lat. Dobre wyniki w handlu to efekt 
zaangażowania sieci sprzedaży. Dzięki pracującym w niej specjalistom firma 
odnotowuje każdego roku wzrost udziału w rynku, a także umacnia swój pozytywny 
wizerunek.  

W trosce o klienta i jego łatwiejszy dostęp do produktów powiększona została liczba 
punktów sprzedaży i stacji obsługi. Obecnie polska sieć składa się z  37 stacji 
obsługi, w których pracuje około 300 mechaników wyszkolonych w Szkole 
Serwisowej Iveco w Warszawie. Obiekty te to nie tylko budowle, ale rozwinięte na 
najwyższym poziomie organizacje, w których można liczyć na profesjonalna obsługę 
oraz indywidualne podejście do każdego klienta.  

Obecnie Iveco Poland posiada również strategiczne Centrum Używanych Pojazdów 
Ciężarowych Iveco. Powołanie tej jednostki ma na celu koordynację sprzedaży 
używanych pojazdów ciężarowych na terenie Europy Środkowo-Wschodniej.   

Decydujący etap w rozwoju Iveco w Polsce stanowi również powstanie spółki Iveco 
Capital, projektu którego realizacja rozpoczęła się dwa lata temu wraz z Fiat Bank. Za 
pośrednictwem Iveco Capital oferuje się nie tylko nowatorskie rozwiązania 
leasingowe, ale również standardowy kredyt. Dzięki niemu w przeciągu dwóch lat 
Iveco Poland oraz Iveco Capital sfinansowało ok. 1000 pojazdów.  

 


