PERSBERICHT

Ford of Europe presenteert ingrijpend productoffensief
tijdens speciaal ‘Go Further’-evenement in Amsterdam op 6/9
•

Alan Mulally, CEO van Ford, en Stephen Odell, Voorzitter van Ford of Europe, geven
samen met andere directieleden van Ford informatie over een groot productoffensief
in Europa.

•

2.500 dealers, werknemers en journalisten zullen het evenement in de nieuwe Ziggo
Dome in Amsterdam bijwonen.

•

Het evenement is live te volgen of achteraf te bekijken in diverse talen op
www.gofurtherlive.com. Voortdurend bijgewerkte persberichten, foto’s, video’s en
afbeeldingen zijn beschikbaar op gofurther.fordmedia.eu.

Sint-Agatha-Berchem, 3 september 2012 – Op 6 september zal Ford Motor Company tijdens
een speciaal ‘Go Further’-evenement in Amsterdam meer informatie geven over een ingrijpend
productoffensief voor Europa.
Het live-evenement in de nieuwe Ziggo Dome wordt geleid door Alan Mulally, CEO van Ford,
Stephen Odell, Voorzitter van Ford of Europe, en andere directieleden van Ford.
Tijdens het evenement zal Ford een hele waaier aan nieuwe voertuigen en technologieën voor
Europa onthullen, waarmee het wereldwijde ‘One Ford’-plan naar een hogere versnelling
schakelt.
“We kijken ernaar uit om tijdens dit unieke evenement een van de grootste product- en
technologieoffensieven uit onze geschiedenis uit de doeken te doen voor klanten, dealers,
werknemers en pers,” verklaarde Odell.
Het evenement is live te volgen van 13u30 tot 15u00 CET of achteraf te bekijken in diverse
talen op www.gofurtherlive.com. Voortdurend bijgewerkte persberichten, foto’s, video’s en
grafische voorstellingen zijn beschikbaar op gofurther.fordmedia.eu.
###
About Ford Motor Company
Ford Motor Company, a global automotive industry leader based in Dearborn, Mich., manufactures or distributes
automobiles across six continents. With about 164,000 employees and about 70 plants worldwide, the company’s
automotive brands include Ford and Lincoln. The company provides financial services through Ford Motor Credit
Company. For more information regarding Ford’s products, please visit www.fordmotorcompany.com.
Ford of Europe is responsible for producing, selling and servicing Ford brand vehicles in 51 individual markets and
employs approximately 66,000 employees. In addition to Ford Motor Credit Company, Ford of Europe operations
include Ford Customer Service Division and 22 manufacturing facilities, including joint ventures. The first Ford cars
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were shipped to Europe in 1903 – the same year Ford Motor Company was founded. European production started in
1911.
Ford in Belgium & Luxemburg
Ford Belgium distributes Ford vehicles and Ford original parts in Belgium & Luxemburg, since 1922.
Ford Genk is the lead plant for production of all large cars (Mondeo, S-MAX, Galaxy) for Ford in Europe, with 4,500
employees.
Ford Lommel Proving Ground is the lead testing facility for validation of all Ford models in Europe, with 350
employees.
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