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Ford één van de meest innovatieve bedrijven volgens Fast
Company
•

Ford Motor Company is de enige grote autofabrikant die in 2013 door Fast Company
in de lijst van de 50 meest innovatieve bedrijven is opgenomen

•

Ford sluit zich met zijn 27ste plaats aan bij bedrijven die bekend staan om hun
creativiteit en technologie, zoals Nike, Amazon, Apple en Google

Sint-Agatha-Berchem, 19 februari 2013 – Naar jaarlijkse traditie publiceert het Amerikaanse
mediabedrijf Fast Company een rangschikking van de meest innovatieve bedrijven ter wereld.
Ford staat als enige grote autoconstructeur in de lijst, en dat op de 27ste plaats. Nike,
producent van sportartikelen staat op de eerste plaats, gevolgd door e-commerce specialist
Amazon en de online betaaldienst Square.
De redactie van Fast Company citeert hierbij allerlei recente inspanningen van Ford, zoals de
opening van een onderzoekscentrum in Sillicon Valley in Palo Alto, Californië, in juni 2012. Hier
werken ingenieurs van Ford samen met enkele van de slimste koppen op het gebied van
technologie. Ook de Noord-Amerikaanse Fusion en innovatieve functies die in auto's van Ford
verwerkt zijn, droegen bij aan de klassering van Ford. Fast Company haalt daarbij het
bekroonde SYNC-connectiviteitssysteem aan en de veiligheidsvoorzieningen die voor zowat het
volledige Ford-gamma verkrijgbaar zijn.
Fast Company is een mediabedrijf met een redactionele focus op innovatie technologie,
ethonomie (ethische economie), leiderschap en design. Via tijdschriften, digitale en sociale
kanalen evenals live evenementen richt Fast Company zich de meest progressieve leiders uit
de zakelijke wereld. Redacteur Robert Safian werd in 2009 door AdWeek uitgeroepen tot
uitgever van het jaar en het magazine haalde tijdens drie opeenvolgende jaren de hotlist van
AdWeek 2008 tot 2010.
###
Klassement op www.fastcompany.com/most-innovative-companies/2013
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 171,000 employees and about 65 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 47,000 employees at its wholly owned facilities and approximately 69,000 people when joint
ventures and unconsolidated businesses are included.. In addition to Ford Motor Credit Company, Ford of
Europe operations include Ford Customer Service Division and 22 manufacturing facilities, including joint ventures.

For news releases, photos and video, visit www.fordpress.be, www.fordmedia.eu or www.media.ford.com.
Follow www.facebook.com/FordBelgium, www.facebook.com/fordofeurope, www.twitter.com/FordEu or
www.youtube.com/fordofeurope

The first Ford cars 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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