Estreia mundial: A MAN vai revelar um novo produto
exclusivamente no YouTube, pela primeira vez!
A 11 de Fevereiro de 2021, a MAN Truck & Bus proporcionará
mais um emocionante momento com a revelação de um novo
destaque da nova geração de camiões MAN, no formato "MAN
QuickStop" no YouTube.
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O mais recente destaque do produto será revelado para
assinalar o primeiro aniversário da nova geração de camiões
MAN
A MAN está a abrir novos caminhos com a série "MAN
QuickStop" YouTube
Apresentação online a 11 de Fevereiro de 2021 às 15:00 (CET)
no canal MAN YouTube
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O primeiro episódio de "MAN QuickStop" a 11 de Fevereiro de 2021 irá
marcar o primeiro aniversário da nova geração de camiões MAN, com a
revelação do novo produto. A MAN está a abrir novos caminhos, ao realizar
esta estreia online e ao transmitir a nova série "QuickStop" no YouTube.
Novos produtos e inovações estarão no centro do novo formato, que será
transmitido mensalmente no canal oficial da MAN no YouTube.
O actor e comediante John Friedman, que ascendeu à fama interpretando
"Erkan" na dupla de comediantes "Erkan e Stefan", será o anfitrião da série.
A ele juntar-se-ão outros convidados que trabalham na MAN e nas suas
empresas parceiras, no desenvolvimento de veículos. Irão transmitir
informações exclusivas, e nos bastidores responderão a perguntas da
comunidade online. Até mesmo os clientes que conduzem camiões,
carrinhas e autocarros MAN, nos seus trabalhos no dia-a-dia irão
desempenhar um papel importante.
Com o seu enorme público - especialmente entre os fãs dos veículos
comerciais - o YouTube tornou-se uma plataforma ideal para a MAN
apresentar os seus produtos de uma forma que seja informativa e divertida.
É por isso que este formato será utilizado para apresentar um novo destaque
do produto pela primeira vez - precisamente um ano após a MAN ter
A MAN Truck & Bus é uma das principais empresas da Europa no fabrico de veículos comerciais e no fornecimento de
soluções de transporte, com uma facturação anual de cerca de 11 mil milhões de euros (2018). O portfólio de produtos
inclui carrinhas, camiões, autocarros e motores a diesel e a gás, assim como serviços no âmbito do transporte de
passageiros e de mercadorias. A MAN Truck & Bus é uma empresa da TRATON SE, e emprega em todo o mundo mais
de 36.000 colaboradores.
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revelado a sua nova geração de camiões ao mundo. Fique atento: Canal
MAN YouTube.
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