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„Fabrika, stejně jako 
motor, musí dobře 
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ZETOR by PininfaRina:  
TRakTOR s Rysy sPORťáku

PORTfOliO ZETORu ROZšíří  
další dvě nOvé mOdElOvé řady

na vElETRhu agRiTEchnica jsmE ZaZářili.  
O ZETORu by PininfaRina Psala i svěTOvá média

naší insPiRací jE vývOj a mOdERniZacE, shOdují 
sE řEdiTElé ZETOR TRacTORs a.s.

ZETOR cRysTal:  
Půl ROku na TRhu a sklíZí úsPěchy  

70 lET s TRakTORy ZETOR

produktové portfolio

Traktor je Zetor. Od roku 1946. www.zetor.com
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právě se vám do rukou dostalo posled-
ní letošní vydání, tentokrát adventních 
ZeTor neWs. Jistě se všichni pilně 
připravujete na  nadcházející svátky, 
na setkání s rodinami a přáteli, na zpo-
malení každodenního shonu a na odpo-
činek. Blíží se také konec roku a řada 
z nás začíná bilancovat uplynulé obdo-
bí. s jistými obavami i nadějí vzhlížíme 
k přicházející budoucnosti. Dovolte mi, 
abych využil této atmosféry k rekapitu-
laci roku 2015 a nastínil rok budoucí.

přesně před rokem jsem na  vánoč-
ním večírku hovořil o tom, že rok 2015 
bude těžkým rokem, který bude klást 
na všechny z nás větší požadavky, bude 
od nás vyžadovat trpělivost a  vytrva-
lost. Toto se naplnilo beze zbytku. Z glo-
bálního pohledu znamenal rok 2015 
propad prodejů na většině trhů. Zazna-
menali jsme pokles a snížení poptávky 
ze strany zákazníka. netýká se to jenom 
značky ZeTor, ale celého traktorového 
segmentu a  všech výrobců traktorů. 
V konečném důsledku v letošním roce 
ve srovnání s rokem loňským poklesl 
počet prodaných traktorů. V  příštím 
roce očekáváme, že by se trhy měly sta-
bilizovat a sestupná tendence prodejů 
by se měla zastavit. předpokládáme 
zvyšování výroby, k čemuž přispěje sta-
bilizace jednotlivých trhů i rozšiřování 
naší produktové nabídky. 

V  roce 2015 jsme investovali stovky 
milionů korun do  podpory výzkumu 
a vývoje. objem investic v tomto seg-
metnu narostl téměř trojnásobně 
oproti stavu před pěti lety. i proto jsme 
mohli na počátku letošního roku do-
končit modernizaci prostor a vybavení 
oddělení vývoje. Vývojoví pracovníci 
mají po  modernizaci vývojové dílny 
a zkušebny k dispozici moderní zázemí 
s potřebnými přístroji. Změny se nedo-
tkly jen technického úseku. plán rozši-

řování produktového portfolia s sebou 
nese také vyšší požadavky na výrobu. 
V  letošním roce bylo vystavěno nové 
logistické centrum, které bude spuš-
těno na počátku roku 2016. Jde o dílčí 
část rozsáhlého projektu směřujícího 
k modernizaci výroby. Další změny se 
dotknou například montážní linky, la-
kovny či válcové zkušebny. po dokon-
čení celého projektu a zavedení nových 
technologií bude následovat přechod 
na tzv. sekvenční výrobu, která umožní 
pružněji reagovat na poptávku zákaz-
níků po nabízených produktech.

rok 2015 pro nás znamenal představení 
čtvrté modelové řady a uvedení šesti-
válcového traktoru ZeTor crYsTAL 
na trh. Jde o nejsilnější stroj v našem 
portfoliu. první odezva na tento traktor 
je pozitivní, ať již u odborné či u laické 
veřejnosti. ZeTor crYsTAL získal řadu 
ocenění na veletrzích doma i v zahrani-
čí. první kusy tohoto nového traktoru 
byly prodány. Věříme, že příští rok pro-
běhne ve znamení zvyšující se poptávky 
po tomto novém stroji.

V  uplynulém roce jsme velkou část 
našeho úsilí věnovali listopadovému 
mezinárodnímu veletrhu Agritechni-
ca. Tuto výstavu jsme od počátku brali 
jako významný milník v dějinách naší 
značky a  společnosti a  během roku 
jsme přípravě na  ni podřídili téměř 
vše. A úspěch se dostavil. představený 
designový směr ZeTor by pininfarina 
vyvolal kladný ohlas na  mezinárodní 
úrovni, navázali jsme kontakty s  de-
sítkami potenciálních nových dealerů 
a  dalších obchodních partnerů. náš 
stánek vyhledaly a navštívily desetiti-
síce lidí.

rok 2015 od nás vyžadoval úsilí, nasa-
zení, připravil pro nás řadu nečekaných 
výzev, ale i spoustu pozitivních momen-

tů. Letošní rok je pro značku ZeTor již 
minulostí, nyní vzhlížíme k novým per-
spektivám. 

cíle naší společnosti jsou neměnné. 
Usilujeme o  posílení pozic na  jednot-
livých trzích a zaměřujeme se na zá-
padní evropu. německo, Francie, Velká 
Británie, BeneLUX – to jsou trhy, kde 
se chceme více přiblížit zákazníkům. 
Druhým naším cílem je rozšiřování 
produktového portfolia. Čeká nás roz-
šíření modelové řady MAJor či uvedení 
tříválcového traktoru o výkonu 49 koní 
na trh. práce pokračují i na nejsilnějším 
stroji s výkonem přesahujícím 200 koní. 
rok 2016 proběhne ve znamení přecho-
du na emisní normu sTAGe iV a  také 
účasti na veletrhu Techagro, konaném 
v  Brně. celý rok 2016 také věnujeme 
připomínce 70. výročí existence naší 
značky.

stojí před námi řada úkolů. Dovoluji 
si na tomto místě vyslovit přání a pře-
svědčení, že pokud budeme přistupovat 
k naší práci s úsilím a zodpovědností, 
pokud si budeme vycházet vstříc, to-
lerantně a  s  pochopením naslouchat 
kolegům, obchodním partnerům, zá-
kazníkům, pokud se ztotožníme s naši-
mi cíli, podaří se nám překonat jakou-
koliv překážku. rok 2015 nás o našich 
schopnostech několikrát jednoznačně 
přesvědčil, není tedy důvod, proč jim 
nevěřit i nadále. 

Jménem celého vedení vám děkuji 
za odvedenou práci, které si nesmírně 
vážíme. přejeme vám krásné a radost-
né prožití vánočních svátků a  mnoho 
úspěchů do nového roku.

Těšíme se na vás opět v roce 2016.

vážené kOlegyně, 
vážení kOlegOvé,

milí disTRibuTOři, 
dealeři a ObchOdní 
paRTneři,

Martin blaškovič
výkonný ředitel ZeTor TrAcTors a.s.
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ZeTOR by pininfaRina: 
TRakTOR s Rysy spORťáku

Elegantní a  moderní design trakto
ru vznikl ve  spolupráci s  věhlasným 
italským studiem Pininfarina, které 
klasický vzhled traktoru ZETOR obo
hatilo o prvky síly, dynamiky a emocí. 
vznikl zbrusu nový koncept, který ne
nechá nikoho na pochybách, že ZETOR 
je značka, jež má a i nadále bude mít 
na  trhu své pevné a  nezastupitelné 
místo.

„designový směr ZETOR by Pinin
farina v  budoucnosti aplikujeme 
na  všechny modelové řady traktorů 
ZETOR. spolupráce s Pininfarinou je 
pro naše zákazníky potvrzením, že 
kromě produktových novinek, které 
reflektují technické požadavky zákaz
níků, pracujeme také na atraktivním 

a  moderním designu našich trakto
rů,” říká margaréta víghová, ředi
telka úseku korporátní komunikace 
v ZETOR TRacTORs a.s.

nový design od Pininfariny je kombi
nací nadčasové elegance, síly a dyna
miky, která dává užitečnosti a prak
tičnosti traktoru nový rozměr. Předek 
traktoru s postupným náklonem smě
rem dopředu mu propůjčuje elegantní 
rysy podobné sportovním modelům 
aut. velký prostor dostala také úpra
va průduchů větrání, které už na první 
pohled zdůrazňují důležitost chlaze
ní. Za zmínku stojí i práce s barvami. 
Tmavší barva odlišuje technické části 
od ostatních, které jsou červené.

„Pininfarina sdílí se ZETOREm společ
né hodnoty, mezi které patří i neustálá 
inovace. Tento přístup umožnil Pinin
farině lépe vyjádřit kreativitu,“ říká 
fabio filippini, šéfdesignér studia Pi
ninfarina. „jsme velmi pyšní na první 
výsledek naší spolupráce. jde o trak

tor s kompletně novým stylem, který 
zdůrazňuje sílu a  odolnost produk
tů ZETOR ve  formě, jíž dodává navíc 
i emoce a vášeň,“ dodává filippini.

Turínská firma Pininfarina je jednou 
z nejznámějších italských společností 
se zaměřením na design a  vývoj ka
roserií pro automobily a další odvětví. 
mezi automobilky, s nimiž Pininfarina 
spolupracovala, patří například alfa 
Romeo, ferrari, fiat, gm, lancia, ma
serati, Peugeot a další.

běhEm lETOšníhO 
vElETRhu agRiTEchnica 
v hannOvERu byl 
hlavní hvěZdOu našEhO 
sTánku ZETOR by 
PininfaRina, dEfinující 
nOvý dEsignOvý směR. 

Traktor je Zetor. Od roku 1946. www.zetor.com

prosinec 2015 novinky a zprávy z oblasti traktorů zetor

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DJMB2Q1qXBPg


předsTavili jsme TRakTOR s nejvíce 
sexy křivkami. svěT nám ZaTleskal

představením ZeTORu by pininfarina 
na agritechnice jste vzbudili 
nebývalou pozornost návštěvníků 
veletrhu z řad zemědělců, odborníků, 
novinářů i konkurence. proč jste se 
vlastně rozhodli spolupracovat právě 
s pininfarinou? 
Margaréta Víghová, ředitelka Úseku 
korporátní komunikace:
„uvedením nového designového směru 
našich traktorů chceme poukázat na to, 
že jsme moderní společností, která umí 
překvapit nejen spolehlivými a výkon
nými technologiemi, ale dokáže svým 
zákazníkům poskytnout také pocit, že 
jejich stroj je výjimečný i po estetické 
stránce. navíc z  průzkumů mezi zá
kazníky a konkurencí nám vyplynulo, že 
často také ženy rozhodují o tom, který 
traktor si jejich muži koupí, proto jsme 

chtěli oslovit i  je.  To vše nás dovedlo 
ke strategii, že jsme vsadili na neotře
lost designu a rozhodli se navázat spo
lupráci právě s Pininfarinou, která má 
ve světě vynikající renomé.“

kde se na konceptu pracovalo a jak 
přesně vaše spolupráce s pininfarinou 
probíhala?
Adam Žert, ředitel Úseku prodeje 
a marketingu:
„celý traktor vznikal v itálii, ale v průběhu 
spolupráce kolegové z Pininfariny jezdi
li k nám do brna a střídavě my za nimi. 
ZETOR i Pininfarina nominovaly na kaž
dé straně vlastní tým, který byl po celou 
dobu přípravy za  projekt zodpovědný 
a aktivně se podílel na jeho jednotlivých 
fázích. studio Pininfarina na  začátku 
navrhlo osm různých variant designu, 

ze kterých jsme v závěru zvolili jednu. Ta 
se pak začala rozpracovávat technicky, 
aby z konceptu mohl do budoucna vznik
nout i reálně použitelný traktor.“

je podle vás design traktorů v dnešní 
době stejně důležitý jako funkčnost?
Adam Žert, ředitel Úseku prodeje 
a marketingu:
„v tomto ohledu zažilo odvětví výroby ze
mědělské techniky v posledních dvaceti 
letech značný skok ve  vývoji, na  který 
samozřejmě reagujeme my i naši kon
kurenti. Pro zemědělce už není důležité 
jen praktické a  pohodlné ovládání, ale 
vybírají si své stroje, v nichž tráví většinu 
svého každodenního pracovního času, 
i podle designu.“ 

jak hodnotíte první reakce na ZeTOR 
by pininfarina, splnily vaše očekávání? 
Margaréta Víghová, ředitelka Úseku 
korporátní komunikace:
„do této chvíle jsme zaznamenali velice 
kladné ohlasy. už při oficiálním předsta
vení na agritechnice si koncept vysloužil 
velký obdiv přítomných novinářů, obchod
ních partnerů i konkurence. O ZETORu 
by Pininfarina napsala řada zahraničních 
médií, navíc nejen odborných – podaři
lo se nám dostat se i na stránky bbc či 
daily mailu. stovky příspěvků a obdivných 
hodnocení se denně objevují také na so
ciálních sítích.“

jaká budoucnost teď ZeTOR by 
pininfarina čeká?  
Adam Žert, ředitel Úseku prodeje 
a marketingu:
„naším cílem je do budoucna aplikovat 
tento designový směr na všechny nové 
modelové řady.“

ZETOR by PininfaRina PRO nás PO hannOvERském vElETRhu agRiTEchnica, 
jEhOž PříPRavě jsmE sE věnOvali Téměř cElý lETOšní ROk, PřEdsTavujE Téměř 
magickOu fORmuli. už když jsmE naváZali sPOluPRáci s věhlasnými dEsignéRy 
Z PininfaRiny, cíTili jsmE hRdOsT, alE v Tak Zásadní úsPěch, kTERý ZnačcE ZETOR 
PřinEsla lETOšní účasT na agRiTEchnicE, jsmE mOhli jEn dOufaT.

ZETOR by Pininfarina sklidil na letošním veletrhu agritechnica v hannoveru fenomenální 
úspěch a my všichni jsme na něj náležitě hrdí! (na snímku zleva: marián lipovský, ředitel Pro
vozního úseku, marcel cibík, ředitel úseku kontroly kvality, jana Ragasová, ředitelka úseku 
lidských zdrojů a všeobecné správy, fabio filippini, šéfdesignér studia Pininfarina, margaréta 
víghová, ředitelka úseku korporátní komunikace, lukáš krejčíř, ředitel finančního úseku, da
vid kollhammer, ředitel Technického úseku, adam žert, ředitel úseku prodeje a marketingu) 
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Rozšíření modelových řad ze stávajících 
čtyř na celkových šest a upevnění pozi
ce ZETORu na klíčových trzích. Tak zní 
budoucí strategie společnosti ZETOR 
TRacTORs a.s., kterou jsme představili 
veřejnosti na letošním veletrhu agritech
nica v hannoveru. kromě designového 
konceptu ZETOR by Pininfarina měli 
návštěvníci našeho stánku možnost 
prohlédnout si také nejnovější šestivál
cový model traktoru cRysTal a prototyp 
tříválcového traktoru s výkonem 49 koní, 
který položí základ páté modelové řady.

„naše cíle pro další roky jsou jasně dané 
– rozšířit produktové portfolio a upev
nit pozice ZETORu na světových trzích. 
vycházíme vstříc požadavkům našich 
zákazníků, představili jsme proto řadu 

produktových a  designových novinek. 
nezapomínáme ani na  inovace stáva
jících produktů. strategie budoucího 
směřování naší značky dává příležitost 
i novým partnerům, které bychom rádi 
oslovili,” říká adam žert, ředitel úseku 
prodeje a marketingu ve společnosti ZE
TOR TRacTORs a.s.

kromě rozšíření produktového portfolia 
a  plánů rozvoje společnosti usilujeme 
rovněž o rozšíření dealerské sítě a získá
ní obchodních partnerů v západní Evropě, 
na trzích, jakými jsou německo, francie, 
velká británie či bEnEluX. důraz je kla
den i nadále na výzkum a vývoj a podporu 
prodeje a marketingu.

na letošním veletrhu agritechnica před
stavila společnost ZETOR TRacTORs 
a.s. mimo jiné prototyp tříválcového trak
toru, jenž se stane základem páté mode
lové řady traktorů ZETOR. Traktor dispo
nuje motorem o výkonu 49 koní, mecha
nickou převodovkou s plně synchronním 
řazením s osmi rychlostmi vpřed a osmi 

vzad a maximální dosažitelnou rychlostí 
30 km/h. uplatnění nalezne především 
na menších farmách a mezi hobby far
máři. uvedení tohoto stroje na  trh se 
předpokládá v první polovině roku 2017.

další novinku přináší rozšíření modelo
vé řady majOR o dva nové čtyřválcové 

traktory s  výkonem 75,3 koně, nádrží 
o objemu 120 litrů a maximální rychlostí 
40 km/h. Zákazníci budou mít na výběr 
mezi dvěma variantami převodovky, buď 
s 12 převodovými stupni vpřed a 12 vzad, 
nebo s 24 rychlostmi vpřed a 12 vzad. 
Ovládací prvky v  kabině získají zbrusu 
nový vzhled a nově také přibude sedadlo 
pro spolujezdce. nové majORy ocení ze
mědělci na malých farmách orientova
ných převážně na živočišnou výrobu. Po
kud vše půjde bez komplikací, dostanou 
se první stroje k zákazníkům na přelomu 
let 2016 a 2017.

pORTfOliO ZeTORu 
ROZšíří další dvě 
nOvé mOdelOvé řady

nOvé TříválcOvé TRakTORy a ROZšíření mOdelOvé řady majOR

Prototyp nového tříválcového traktoru představený na letošním veletrhu agritechnica
nový ZETOR 
majOR

produktové portfolio
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na veleTRhu 
agRiTechnica jsme 
ZaZářili. O ZeTORu by 
pininfaRina psala 
i svěTOvá média

nový designový směr ZETOR by Pininfari
na se stal hlavním lákadlem pro návštěv
níky našeho stánku na  mezinárodním 
veletrhu agritechnica 2015 v hannoveru, 
jehož jsme se účastnili na začátku listo
padu. na největší evropské události v ob
lasti zemědělské techniky jsme dali světu 
jasně najevo, že ZETOR neznamená pouze 
značku se silnou tradicí a dlouhou histo
rií.  Představením ZETORu by Pininfarina 
a dalších prototypů jsme ukázali, že bu
doucnost je pro nás otevřená a že jsme 
na ni připraveni.

svědčí o tom mimo jiné i fakt, jak nadše
ně byl na veletrhu přijat odbornou i laic
kou veřejností designový směr ZETOR by 
Pininfarina, vytvořený ve  spolupráci se 
slavným italským designérským studiem.  
nebývalé odezvy se mu dostalo na strán
kách světových médií, jež ho označila 

za „nejvíce sexy traktor“ nebo „nejspor
tovnější traktor světa“. kromě řady ze
mědělských magazínů a webů o ZETORu 
by Pininfarina napsala například bbc či 
britský zpravodajský web daily mail. 

kromě ZETORu by Pininfarina jsme 
na agritechnice vystavovali již zmiňova

ný prototyp tříválcového traktoru s výko
nem 49 koní, který se stane základem 
páté modelové řady, nebo dosud nej
silnější traktor v portfoliu naší značky, 
ZETOR cRysTal, jenž byl uveden na trh 
v  červenci letošního roku. návštěvní
ci se mohli seznámit i s dalšími stroji: 
majOREm 80, PROXimOu POWER 120, 
fORTERROu hd 150. ať už nejsilnější 
cRysTal nebo u  zákazníků tolik oblí
bený majOR, všechny modely získaly 
velmi kladné ohlasy. během veletrhu se 
dokonce několik našich strojů podařilo 
prodat.

naše společnost také dlouhodobě usilu
je o upevnění své pozice na západních tr
zích prostřednictvím navázání spoluprá
ce s novými obchodními partnery, k če
muž je prostředí veletrhů a výstav vhod
nou příležitostí. i  v  tomto ohledu jsme 

cíl naší účasti na agritechnice naplnili 
– přímo na veletrhu jsme zaznamenali 
zájem o navázání spolupráce s desítka
mi obchodních partnerů a dealerů. 
 
„ZETOR za sebou na agritechnice zane
chal silnou stopu. O ZETORu se mluvilo 
a psalo. věříme, že tento potenciál do

kážeme využít a že upevníme naši pozici 
na klíčových západních trzích i v dalších 
regionech a oblastech. děkujeme vám 
všem za usilovnou práci, kterou odvá
díte. úspěch ZETORu je úspěchem nás 
všech, protože my tvoříme ZETOR,“ říká 
ředitelka úseku korporátní komunikace 
margaréta víghová.

na  agritechnice vystavovalo téměř 
3000 značek a celkový počet návštěvní
ků během sedmi výstavních dnů přesáhl 
450 000 osob. jen stánek ZETORu na
vštívily desetitisíce lidí. 

„nejvíce sexy traktor“, „nejsportovnější traktor světa“ nebo „ferrari traktor“. ZETOR by Pininfarina doslova uchvátil novináře a dostal se 
na stránky předních světových médií. Psala o něm třeba i bbc či daily mail. 
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naší inspiRací je vývOj a mOdeRniZace, shOdují se řediTelé ZeTOR 
TRacTORs a.s.

v  příštím roce značka ZETOR osla
ví 70. výročí vzniku.  má za sebou sedm
desát let vývoje, výzkumu a modernizace. 
Od prvních modelů Z 25 se značka ZETOR 
postupně posouvala až do dnešního dne 
k aktuální novince ZETOR cRysTal. říká 
se, že v minulosti se dá nalézt inspirace 
pro budoucnost. naší inspirací je vývoj 
a  modernizace, říkají ředitelé ZETOR 
TRacTORs a.s.  usilujeme o to, abychom 
nabídli našim zákazníkům co nejkvalit
nější produkty, na které se budou moci 
spolehnout za jakýchkoliv podmínek.

Co dnes, po sedmdesáti letech vývoje 
a modernizace, může značka ZETOR 
nabídnout svým zákazníkům?
Margaréta Víghová, ředitelka Úseku 
korporátní komunikace: 
„v první řadě jde o sílu. naše produkty 
nabízejí tu nejlepší kombinaci síly motoru 
a hmotnosti traktoru, díky tomu můžeme 
zákazníkům nabídnut výkon, který při své 
práci mohou maximálně využívat. každá 
ze stávajících modelových řad disponuje 
takovou silou, která je pro daný segment 
výkonu tím nejdůležitějším. dále nabízí
me potřebnou odolnost a klademe důraz 
na jednoduché, chytré a účelné provede
ní. To nám umožňuje dosáhnout spolehli
vosti, jednoduché údržby a rychlého ser
visu. důraz klademe i na efektivitu. naše 
produkty se řadí k  nejlepším v  oblasti 
spotřeby paliva, což ostatně potvrdila 
prestižní německá studie od dlg, která 
porovnávala několik konkurenčních zna
ček. motory značky ZETOR v  této silné 
konkurenci obstály na výbornou. v dlou
hodobém horizontu uživatelé ocení i ce
novou dostupnost náhradních dílů. Proto 
zůstává ZETOR z  hlediska provozních 
nákladů těžko překonatelný.“

na jakých trzích v současnosti ZETOR 
TRaCTORS a.s. působí?
Adam Žert, ředitel Úseku prodeje 
a marketingu:
„Podívámeli se na mapu, můžeme s tro
chou nadsázky říci, že historicky si cestu 
k ZETORu našel téměř celý svět. Pokud 
však jde o současnost, podle uznávaného 

německého institutu vdma zastává znač
ka ZETOR třetí místo v celkovém objemu 
prodaných traktorů ve třinácti nově při
stoupivších státech Eu, Tedy ve státech, 
které se staly součástí Eu po roce 2004. 

Pro značku ZETOR a společnost ZE
TOR TRacTORs a.s. je každý trh důležitý 
a vážíme si přízně zákazníků i obchodních 
partnerů, kteří se nám na  konkrétním 
trhu věnují. Pokud bychom přece jen měli 
vyzdvihnout trhy a oblasti, kde se značka 
ZETOR setkává s velkou oblibou, byly by 
to vedle tradičních trhů, jakými jsou čR, 
slovensko, Polsko, velká británie, usa 
a skandinávie, také litva, maďarsko, ir
sko, bulharsko a  další. v  okruhu trhů, 
na které se zaměřujeme, jde i o Evropu 
a  severní ameriku, kde rozvíjíme naši 
prodejní a  servisní síť. důraz na Evro
pu ostatně dokládají i afilace situované 
do západní a střední Evropy, zároveň však 
i do usa. Obchodní síť je pro nás důležitá, 
a proto v současné době aktivně hledáme 
nové obchodní zástupce, převážně pro 
trhy západní Evropy, kam spadají němec
ko, francie, velká británie, bEnEluX, 
španělsko a další země.“

Jaké jsou aktuální cíle společnosti?
Adam Žert, ředitel Úseku prodeje 
a marketingu:
„Tím nejdůležitějším cílem, na jehož spl

nění pilně pracujeme, je rozšíření stáva
jícího produktového portfolia. již v roce 
2011 jsme zahájili a  oznámili rozšíření 
modelových řad z původních dvou na cel
kových šest. Od  té doby jsme se velmi 
posunuli. v letech 2012 a 2014 byly před
staveny fORTERRa hsX s  reverzační 
převodovkou a fORTERRa hd, nejsofis
tikovanější stroj našeho portfolia. v roce 
2013 jsme představili modelovou řadu 
majOR, jež okamžitě po svém uvedení 
na trh zaznamenala úspěch. v letošním 
roce jsme po dlouhé době opět předsta
vili šestiválcový traktor s výkonem 144 
a 163 koní, ZETOR cRysTal, který po
ložil základ čtvrté modelové řadě. Tím 
však nekončíme, právě naopak. aktivně 
pracujeme na nových prototypech, které 
mají rozšiřovat modelovu řadu majOR 
nebo znamenat základ páté modelové 
řady s výkonem do 50 koní. naším cílem 
je však představit i produkt v opačném 
spektru výkonu. Plánujeme rozšíření 
modelové řady ZETOR cRysTal a také 
uvedení nové nejvýkonnější modelové 
řady s výkonem převyšujícím 200 koní. 
cíle znějí velmi ambiciózně, ale za po
sledních několik let ZETOR jasně doká
zal, že se vývoji věnuje aktivně a nabízí 
zákazníkům možnosti, z nichž si mohou 
vybrat přesně to, co pro svou práci po
třebují.“

David Kollhammer
Technický ředitel

„Fabrika, stejně jako 
motor, musí dobře 

běžet.“

Marián Lipovský
Provozní ředitel

„Střecha je základ. 
Nejen domu, ale 

i fi rmy.“

Lukáš Krejčíř
Finanční ředitel

„Peníze i kola se 
musejí otáčet, aby se 

fi rmě dařilo.“

Adam Žert
Ředitel prodeje 
a marketingu

„Světlo na cestě 
k zákazníkům.“

Jana Ragasová
Ředitelka lidských zdrojů 

a všeobecné správy

„V nepříznivé situaci 
pomáhá traktoru 

blatník
a zaměstnancům 

fungující lidské zdroje.“

Margaréta Víghová
Ředitelka korporátní 

komunikace

„Značka je ztělesněním 
fi remní vize.“

Organizační struktura
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*Od října roku 2015 vznikl úsek kontroly kvality, ředitelem úseku je marcel cibík.
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Dotkne se cíl rozšíření produktového 
portfolia i výroby?
Marián Lipovský, ředitel Provozního 
úseku: 
„v současné době dokončujeme výstav
bu moderní logistické haly, jde ale jen 
o část rozsáhlého projektu na moderni
zaci výroby. Po jejím dokončení a zave
dení nových technologií bude následovat 
přechod na tzv. sekvenční výrobu, která 
umožňuje pružněji reagovat na poptáv
ku po nabízených produktech od zákaz
níků. v budoucnu tak bude každý traktor 
vyroben i distribuován mnohem rychleji, 
čímž se zákazníkům znatelně zkrátí če
kací lhůty.“

letos byl představen ZETOR 
CRySTal. Jaké jsou jeho přednosti?
David Kollhammer, ředitel Technického 
úseku:
„novinka ZETOR cRysTal přináší vyso
ce výkonný šestiválcový motor vybave
ný 24 ventily a vstřikovacím systémem 
common Rail. cRysTal je snadno 
ovladatelný, ale zároveň výkonný i  při 
nízké spotřebě paliva. snadné ovlá
dání zajišťuje převodovka s  rozsahem 
30 rychlostí vpřed a 30 rychlostí vzad, 
která se obsluhuje pomocí třístupňo
vého násobiče krouticího momentu 
(Powershift), hydraulického reverzoru 
(Powershuttle) a tlačítka spojky na řa
dicí páce (Powerclutch). díky koncepci 
vývodového hřídele se dá cRysTal vy
užít pro lehké zatížení žací lištou i pro 
maximální odběry rotačních kultivátorů 
a  krmných vozů. moderní elektrohyd
raulika cRysTalu zvyšuje produktivitu 
práce a snižuje spotřebu paliva o 5 až 
7 procent. je totiž vybavena systémem 
hiTchTROnic, který jako první uvedl 
na trh právě ZETOR a který získal řadu 
ocenění. inovativně působí také kabina 
cRysTalu. je prostorná a výrazně eli
minuje hluk. k pohodlnější práci, a tu
díž k menší únavě řidiče, přispívají také 
klimatizace, odpružení kabiny a nápra
va. kabina je navíc vybavena otevíracím 
střešním oknem s nastavitelnou roletou. 
ZETOR cRysTal je nejpracovitější trak
tor na trhu, jenž své majitele nezklame 
za  žádných podmínek. jeho nejvýraz
nější vlastnosti lze vystihnout slovním 
spojením – haRd WORkER.“

na veletrhu agritechnica bylo zmíněno 
i rozšiřování modelové řady MaJOR. 
O jaké traktory půjde? 
David Kollhammer, ředitel Technického 
úseku:
„jde o rozšíření produktové nabídky s cí
lem poskytnout zákazníkovi mimo vlast
nosti stávajících majORů 60 a 80 také 
více variant převodovek. celkově plánu
jeme uvedení dvou nových strojů, které 
nabídnou čtyřválcové motory s výkonem 
75 koní a splní emisní normy sTagE iiib 
stejně jako stávající modely majOR 60 
a 80. nové produkty mají oproti již existu
jícím modelům majOR více variant pře
vodovky. První produkt bude disponovat 
mechanickou převodovkou s 12 převodo
vými stupni vpřed a 12 vzad. druhý mo
del bude ovládat převodovka s rozsahem 
24 rychlostí vpřed a  12 rychlostí vzad, 
obsluhovaná pomocí dvoustupňového 
násobiče krouticího momentu (Power
shift) a hydraulického reverzoru (Power
shuttle). Oba modely nabídnou větší kon
strukční rychlost a komfortnější kabinu. 
Oficiální představení nových produktů 
mohou zákazníci očekávat na přelomu let 
2016 a 2017. ve stejném období by měla 
být spuštěna i sériová výroba.“

Kolik traktorů ZETOR se prodává 
a jaké jsou prodejní plány 
do budoucna?
Lukáš Krejčíř, ředitel Finančního úseku:
„během historie firmy se prodalo více 
než 1,2 milionu traktorů značky ZETOR, 
což svědčí o její stabilitě.  Z hlediska ak
tuálního stavu a ve střednědobém vývoji 
jsme největší poptávku po  našich pro
duktech zaznamenali v roce 2012. Od té 
doby zažíváme mírný pokles. aktuálně 
předpokládáme, že v letošním roce za
znamenáme ve srovnání s loňským ro
kem drobný pokles. 

Zde je potřeba uvést, že léta 2011 
a  2012 byla z  hlediska prodeje trakto
rů rekordní na téměř všech trzích celé 
Evropy. Oproti tomu v roce 2014 a letos 
zaznamenáváme pokles a  snížení po
ptávky ze strany zákazníků. netýká se to 
pouze značky ZETOR, ale globálně celého 
traktorového segmentu a všech výrobců 
traktorů, kdy padají objemy prodeje trak
torů na většině evropských trhů. Z údajů, 
jež monitorujeme a vyhodnocujeme, usu

zujeme, že v následujícím roce by se po
ptávka na trzích měla opět stabilizovat.“

Klesají s prodeji i tržby?
Lukáš Krejčíř, ředitel Finančního úseku:
„ačkoliv prodeje drobně klesají, eviduje
me stále vyšší tržby. Rekordním rokem 
se stal rok 2012, což souvisí s poptávkou 
po nových produktech na trzích. v letoš
ním roce předpokládáme tržby ve výši 
téměř 4 miliard korun a v příštím roce 
předpokládáme vyšší. To vše se děje 
v  důsledku uvádění nových produkto
vých a modelových řad na trh. Z pohle
du čistého zisku odhadujeme letošní 
výsledek nižší ve srovnání s loňským.“

Kolik v současné době zaměstnáváte 
pracovníků?
Jana Ragasová, ředitelka Úseku lidských 
zdrojů a všeobecné správy:
„naše společnost zaměstnává přes 
700 osob a  řadí se mezi největší za
městnavatele v brně a v regionu vůbec. 
Zaměstnanci pocházejí z  celé české 
republiky, ale například i  ze sloven
ska a dalších zemí. desítky lidí ZETOR 
zaměstnává v  zahraničních afilacích 
napříč Evropou a  v  severní americe. 
Za sedmdesátiletou existenci ZETORu 
prošlo společností přes 73 000 zaměst
nanců. v současnosti je pro nás nejdů
ležitější vývoj nových produktů, proto 
jsme během posledních pěti let navýšili 
počet zaměstnanců v technickém úseku 
o 83 procent.“

ZETOR TRaCTORS a.s. klade velký 
důraz na vývoj a výzkum. Jak to pocítí 
zákazníci? 
Lukáš Krejčíř, ředitel Finančního úseku:
„jen za léta 2013–2015 jsme investovali 
371 milionů korun do budoucího rozvoje, 
abychom dokázali naplňovat cíle, které 
jsme si vytyčili. díky těmto investicím 
mohl být na  přelomu letošního roku 
dokončen projekt modernizace vývojové 
dílny. finanční prostředky jsme inves
tovali také do spuštění sériové výroby 
nových modelů, mezi které v  letošním 
roce patří například ZETOR cRysTal. 
všechny tyto kroky se postupně projeví 
v širší nabídce zákazníkům a umožní jim 
větší výběr produktů, jež budou přesně 
odpovídat jejich potřebám při práci.“
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ZeTOR cRysTal: půl 
ROku na TRhu a sklíZí 
úspěchy
letos v červnu jsme slavnostně před-
stavili ZETOR CRySTal, nejsilnější 
traktor v portfoliu naší značky, který 
disponuje šestiválcovým motorem 
o výkonu 144 a 163 koní. Stejně rychle, 
jako si získal zákazníky, se CRySTalU 
daří sbírat i prestižní ocenění v zahra-
ničí i v Česku.  

největším úspěchem ZETORu cRysTal 
z poslední doby je nominace do finálo
vé trojky v soutěži machine des jahres 
2016 ve střední kategorii, kde cRysTal 
soupeřil se stroji massey ferguson 4700 
a valtra nserie. soutěž se vyhlašovala 
během veletrhu agritechnica v hannove
ru a o vítězích rozhodovala porota slože
ná z novinářů, odborníků na zemědělství.  

„ZETOR cRysTal je silný, mechanic
ky stroj, který se svým výkonem řadí 
do střední třídy. fakt, že cRysTal po
stoupil do finále prestižního německého 
ocenění, byl pro nás příjemným překva
pením. náš traktor je oceňován pro svou 
jednoduchost a robustnost, nabízí ideální 
alternativu proti konkurenci a tím si zís
kává na svou stranu odbornou i laickou 
veřejnost,“ říká david kollhammer, ře
ditel Technického úseku v ZETOR TRac
TORs a.s.

Obávaným soupeřem konkurenčních 
modelů se stal ZETOR cRysTal od své
ho uvedení i  v  dalších zemích. Těsně 
před agritechnikou byl cRysTal oceněn 
na veletrhu agrotech moldova v moldávii, 
odkud si odnesl hlavní cenu za nejlepší 
produkt na  trhu pro rok 2015. Podob
ného úspěchu dosáhl již v září v  irsku, 
kde na national Ploughing champion

ship 2015 obdržel ocenění nejlepší nový 
traktor v kategorii 150 koní a více. v čes
ku cRysTal zabodoval koncem srpna 
na zemědělském veletrhu Země živitel
ka v českých budějovicích, kde mu bylo 
uděleno ocenění Zlatý klas. 

O ZETOR cRysTal projevují stále větší 
zájem i zákazníci – první stroje se pro
dávají od července. cRysTal se prezen
tuje zákazníkům také na předváděcích 
jízdách, které organizují naši obchodní 
partneři. výhodou těchto akcí je, že si 
zákazníci mohou stroj sami otestovat 
a detailně se s ním seznámit.

„věříme, že stejně kladně, jako cRysTal 
přijala odborná veřejnost, bude přijat 
i zákazníky, kteří jsou pro nás rozhodu
jící. jsme přesvědčeni, že jim tento stroj 
nabízí to nejdůležitější, co pro svou práci 
potřebují, a tím je síla, odolnost, úspora 
nákladů na provoz a jednoduchá obslu
ha,“ vysvětluje adam žert, ředitel úseku 
prodeje a marketingu.

staňte se fanoušky ZeTORu na sociálních sítích a získávejte informace z první ruky

www.zetor.com

facebook.com/zetor www.linkedin.com/company/zetor-tractors-a-s-twitter.com/zetortractors youtube.com/traktoryzetor

sTřípky Ze sOciálních síTí
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legenda cRysTal se 
vRáTila. TenTOkRáT 
dO ZeTOR galleRy

Od  26. října je v  prostorách ZETOR 
gallERy otevřena výstava nazvaná 
legenda cRysTal. věnována je letoš
ní novince, modelu ZETOR cRysTal, 
ale také všem traktorům vyrobeným 
v  rámci unifikované řadě ii. výstava 
potrvá do konce ledna 2016. 

návštěvníci výstavy se mohou sezná
mit s historickým modelem cRysTalu 
i  s  aktuální novinkou v  produktovém 
portfoliu značky ZETOR. na své si přijdou 
i milovníci historie traktorů. Připraven je 
pro ně průřez sedmdesátiletým životem 
ZETORu a přehled jeho nejdůležitějších 
okamžiků. výstava nabízí návštěvníkům 
nahlédnout do školicích materiálů, dobo
vých letáků, reklamních prospektů nebo 
katalogů náhradních dílů z  českoslo
venska i ze zahraničí. s pomocí našich 

fanoušků jsme výstavu navíc doplnili 
o jedinečnou stavebnici, papírové mode
ly, ručně malované polštáře nebo trička 
s motivem cRysTalu. děkujeme všem, 
kteří se na obohacení výstavy v ZETOR 
gallERy  podíleli!

je vůbec současný nejsilnější traktor 
značky ZETOR v něčem podobný svému 
předchůdci, jenž z výrobní linky sjel po
prvé na konci  60. let minulého století? 
na  tuto základní otázku nabízí výsta
va odpověď. společného mají více, než 

se může na první pohled zdát. už starý 
cRysTal býval nejsilnějším traktorem 
v  tehdejším portfoliu díky šestiválco
vému motoru. nový cRysTal nezapře 
podobu se svými předchůdci, inspiroval 
se výrazně ostrými hranami připomína
jícími geometrické tvary krystalů. Právě 
nápadná podoba s krystaly dala celé mo
delové řadě název.

výstavu legenda cRysTal navštívilo 
od zahájení již několik set návštěvníků. 
srdečně na ni zveme i vás a vaše blízké!

jubilejní 5. ROčník 
ZeTOR TRacTOR shOw 
navšTívilO přes 
7 500 ZákaZníků
každoroční akce, jež představuje odbor
né i laické veřejnosti novinky z dílny ZE
TOR TRacTORs a.s., odstartovala svou 
sedmiměsíční cestu na začátku dubna 
v irsku. návštěvníkům předvedla mimo 
jiné traktory fORTERRa hd a cRysTal, 
nové traktory z modelové řady majOR, či 
oblíbené čelní nakladače prodávané pod 
označením ZETOR sysTEm. celkem se 

ZETOR TRacTORs shOW projela třinác
ti evropskými zeměmi, zastavila na se
dmdesáti místech a navštívilo ji kolem 
7 600 zákazníků.

jako každý rok i letos road show vzbudi
la velký zájem mezi distributory, dealery 
i návštěvníky, kteří ocenili, že se s trak
tory mohli seznámit přímo na farmách či 
na polích a vyzkoušet si je při práci.

„smyslem ZETOR TRacTOR shOW je 
nejen představit značku ZETOR a naše 
novinky, ale umožnit všem, aby se osob
ně seznámili s  vlastnostmi a  kvalitou 

našich traktorů. Získáváme tím zároveň 
i  zpětné reakce, které vyhodnocujeme 
a zohledňujeme při vývoji dalších pro
duktů. Zákazník a jeho názor je pro nás 
vždy na prvním místě,“ říká adam žert, 
ředitel úseku prodeje a marketingu.

kromě produktů byl pro návštěvníky při
praven i doprovodný program v podobě 
poutavé expozice o historii společnosti, 
nechyběl ani historický model traktoru 
ZETOR 25 k či multimediální produkce. 
na každé zastávce také proběhla soutěž 
o tablet s aplikacemi ZETOR.

GALLERY

Výstava do 31. 1. 2016

www.zetorgallery.cz

LEGENDA ZETOR CRYSTAL
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70 leT s TRakTORy 
ZeTOR

vznik společnosti ZETOR TRacTORs 
a.s. se datuje do roku 1946. její název 
vznikl spojením písmene „Z“ z loga br
něnské Zbrojovky a  dvou posledních 
písmen slova traktor. Zrodil se první 
ZETOR a zároveň i legendární značka. 
První ZETOR Z 25 spatřil světlo světa 
ve  Zbrojovce brno na  jaře roku 1946 
a ještě v témže roce také započala jeho 
sériová výroba. Ta byla roku 1952 pře
sunuta do Závodů přesného strojíren
ství brnolíšeň, kde se vyrábí dodnes.

v líšni začaly zároveň s modelem ZE
TOR 25 vznikat také výkonnější modely 
ZETOR 35 suPER a ZETOR 50 suPER. 
v  roce 1961 sice definitivně končí éra 
legendárního Z  25, ale ZETOR jako 
první na  světě přichází s  jedinečnou 
koncepcí využití unifikovaných prvků 
při výrobě traktorů a vzniká nová unifi
kovaná řada traktorů uř i. O sedm let 
později světu představil unifikovanou 
řadu ii, jež si díky souhře inovativních 
prvků, jimiž ZETOR předběhl dobu, zís
kala oblibu po celém světě. ZETOR se 
zařadil na přední místo mezi světovými 
výrobci traktorů. v 70. letech minulé
ho století sjel z pásu první šestiválcový 
traktor ZETOR cRysTal 12011. ZETOR 
se následně stal nejen názvem značky, 
ale i celé společnosti. unifikovaná řada 

iii následovala v roce 1991 a po inovaci 
na přelomu tisíciletí dostala obchodní 
označení ZETOR fORTERRa.

Začátek tisíciletí představoval pro 
značku ZETOR zlomové období. státem 
vlastněný podnik stál na pokraji bankro
tu a značce ZETOR hrozil reálný zánik. 
bylo vyhlášeno výběrové řízení na no
vého majitele, které nakonec vyhrála 
slovenská společnost hTc holding a. s., 
jež v červnu 2002 převzala společnost 
ZETOR. noví vlastníci investovali znač
né finanční prostředky do  stabilizace 
firmy a  její následné restrukturaliza
ce a objem výroby postupně narůstal 
až na sedm tisíc traktorů vyrobených 
v roce 2007. celosvětová hospodářská 
krize v  letech 2008 a  2010 se dotkla 
i ZETORu, proto byl v roce 2011 přijat 
nový plán směřování společnosti, který 
usiluje o rozšíření stávajícího portfolia 
na šest modelových řad, o nábor od
borníků do společnosti a klade důraz 
na kvalitu dealerské sítě na trzích, kde 
značka ZETOR působí. Tímto plánem se 
společnost ZETOR TRacTORs a.s. řídí 
až do dnešních dnů.

ZETOR TRacTORs a.s. se neustále po
souvá vpřed a  inovuje již tak úspěšné 
a spolehlivé traktory. v roce 2014 před
stavila model fORTERRa hd, který byl 
v  té době nejvýkonnějším traktorem 
v  portfoliu a  získal řadu významných 

ocenění. nejnovější přírůstek do rodiny 
ZETOR, model cRysTal, uvedený letos 
v červnu, sklidil řadu pozitivních ohlasů 
v médiích a získal rovněž několik oce
nění doma i ve světě. cRysTal je nyní, 
se svým šestiválcovým motorem a vý
konem až 160 koní, nejsilnějším ZETO
REm na trhu.

„ani v novém tisíciletí se značka ZETOR 
neodcizila své tradici a  neztratila nic 
na popularitě u svých zákazníků. his
torii značky bereme jako závazek do bu
doucna a zároveň jako inspiraci a hnací 
motor k dalšímu rozvoji,“ říká margaré
ta víghová, ředitelka úseku korporátní 
komunikace.

v roce 2016 vstoupí ZETOR do 70. roku 
své existence. kromě mnoha nezapo
menutelných událostí, které plánujeme 
pro zaměstnance, obchodní partnery, 
média i veřejnost, bude významné jubi
leum naší společnosti připomínat také 
speciální logo, jež se objeví na  všech 
traktorech ZETOR, vyrobených v příš
tím roce, i na tiskovinách a reklamních 
předmětech.
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věděli jsTe O ZeTORu? aneb 9 nej Ze živOTa ZeTOR TRacTORs a.s.

1. nEJstarší traktor
historie společnosti se datuje 

od  roku 1946 a  z  tohoto roku pochází 
také první ZETOR Z  25, který je nej
starším typem traktoru a jenž si ihned 
našel místo v srdcích zákazníků. 

2. nEJdražší traktor
Od doby prvního ZETORu šel vývoj 

technologií i standardů rychle kupředu 
a adekvátně tomu stoupaly i ceny. Pro
to nemůže překvapit, že nejdražším 
traktorem v portfoliu je letošní novin
ka, ZETOR cRysTal. 

3. nEJprodávanější traktor
největší popularity za celou dobu 

existence značky dosáhl nejprodáva
nější traktor ZETOR 25, jehož výroba 
dosahovala statisíců kusů. Přední příč
ky v žebříčku prodejnosti ve střední Ev
ropě obsadil v posledních dvou letech 
ZETOR majOR. v  letech 2013 a  2014 
patřil mezi nejprodávanější stroje 
v česku, na slovensku a v Polsku.   

4. nEJznámější v zahraničí
nejznámějším traktorem v  za

hraničí je historická legenda ZETOR 
cRysTal, předchůdce letošní novinky. 
cRysTal se stal průkopníkem zcela 
nové generace výkonnějších zeměděl
ských strojů a už v roce svého uvedení 
získal na  mezinárodní výstavě země

dělské techniky sima v  Paříži něko
lik prestižních ocenění. Pořadatelé 
veletrhu i  odborná veřejnost ocenili 
originální „krystalový“ design, navr
žený designérem Otakarem dib líkem, 
i na tehdejší dobu velmi moderní tech
nickou vybavenost.

5. nEJrevolučnější prvek
s  prvním modelem cRysTal se 

pojí ještě jedno nEj: zavedení nejre
volučnějšího prvku v  historii výroby 
traktorů. Tím je bezpečnostní kabina 
s  integrovaným zabezpečením proti 
převrácení, umístěná na silentblocích. 
nová kabina napomohla i snížení hluku 
v kabině pod 85 decibelů. šlo o novin
ku světového významu. Z  aktuálních 
technických inovací můžeme jmenovat 
hiTchTROnic, systém automatické 
regulace zadního tříbodového závěsu, 
který sám měří odpor půdy a závěs mu 
přizpůsobuje.

6. nEJslavnější osobnosti 
v ZETORU 

O společnost ZETOR TRacTORs a.s. 
se již v  minulosti zajímaly také vý
znamné osobnosti. Továrnou v  brně 
kráčel třeba sovětský kosmonaut 
jurij gagarin, československý prezi
dent ludvík svoboda nebo kubánský 
revolucionář che guevara. věříme, 
že kdyby tito pánové žili v  dnešní 
době, jistě by se připojili k  fanouš
kovské základně na facebooku, kte
rá nyní čítá přes 66 tisíc fanoušků. 

7. nEJ fanoušek 
jedním z  největších fanoušků 

ZETORu z  offline světa je švédský 
farmář, který si oblíbil nejstarší trak
tor ZETOR Z  25. historický kousek 
se farmáři zalíbil natolik, že si své
pomocí zrenovoval téměř 30 těchto 
traktorů a  běžně je využívá k  práci. 
ale máme i  řadu dalších fanoušků, 
kteří si logo ZETOR nechali vytetovat 
na  své tělo, nebo kteří dokonce byli 
pojmenováni po naší slavné značce.

8. nEJ píseň o ZETORU
jede traktor, je to ZETOR, jede 

do  hor orat brambor – písnička 
od kapely visací zámek v česku zli
dověla. málokdo však ví, že švédská 
skupina Too far gone má po ZETORu 
pojmenované dokonce celé album 
a v klipu k titulní pís
ničce hraje traktor 
ZETOR přímo hlav
ní roli. Písničku si 
můžete poslechnout 
zde:

9. nEJ ZETOR podniky
nejen hudbou živ je člověk. Tím 

se pravděpodobně řídili fanoušci 
ZETORu ve finsku a slovinsku, a tak 
v  helsinkách naleznete restauraci 
ZETOR Pub a v novem meste ve slo
vinsku bar ZETOR Okrepčevalnica. 
Oba podniky jednoznačně stojí za ná
vštěvu.

Chcete-li v dalších číslech ZETOR NEWS prezentovat zajímavý příběh nebo osobu, případně máte další náměty k obsahu newsletteru,  
neváhejte se obrátit přímo na redakci na e-mailové adrese AKuchar@zetor.com. Vaše nápady vezmeme v potaz a budeme se jim dále věnovat.  
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