Tisková zpráva
VÝJIMEČNÝ PŘÍBĚH: BENTLEY UVÁDÍ NOVÉ VIDEO
 Nové video oslavuje vstup společnosti Bentley do 100. roku existence
 Připomenutí výjimečných osobností, úspěchů a modelů
 Skuteční herci byli naskenováni ve formátu 3D a přeměněni v digitální „kovové“ sochy
 Grafické animace na úrovni Hollywoodu a stylizované archivní snímky
 www.BentleyMotors.com/100Years
Praha, (11. července 2018). Společnost Bentley Motors, založená 10. července 1919,

vstupuje do 100. roku své existence, během níž proslula výrobou nejvíce ikonických
automobilů pro cestování ve velkém stylu. Britská luxusní značka oslavuje uplynulá desetiletí
inovací, úspěchů a rozvíjení řemeslných dovedností uvedením krátkého videa s názvem
„Together we are Extraordinary: The Story of Bentley Motors.“ (Společně jsme výjimeční:
Příběh společnosti Bentley Motors).
Video připomíná výjimečné osobnosti, sportovní úspěchy a úspěšné modely z uplynulých
desetiletí, od samotného zakladatele W.O. Bentleyho až po nový model Continental GT.
Video vypráví příběh značky Bentley podmanivou kombinací herců, naskenovaných ve
formátu 3D a přetvořených v digitálních „kovové“ sochy, stylizovaných archivních fotografií
a animací, vyrobených technologií používanou pro hollywoodské filmy.
Video vyrobila společnost The Mill, specialista na vizuální efekty a držitel ocenění Oscar.
Natáčení probíhalo s využitím kamerové techniky ALEXA Mini 4K a speciálního vybavení.
Snímek začíná záběrem na postavu W.O. Bentleyho, který se hliníkovým těžítkem (to bylo
inspirací pro jeho revoluční konstrukci hliníkového pístu) dotkne stěny, jež tím ožije a
přenese diváka na pozoruhodnou cestu, ilustrující bezmála jedno století inovací a úspěchů
značky Bentley.
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V hlavní roli ve videu vystupují legendární „Bentley Boys and Girls“, stejně jako vítězné
vozy z Le Mans, „Blower“ a Speed 8, společně s Woolfem Barnatem během jeho slavného
závodu s „Modrým vlakem“. Video je také inspirováno tvary, povrchy a luxusními materiály,
které dodnes přinášejí značce Bentley trvalé úspěchy na automobilovém trhu.
Video „Together we are Extraordinary: The Story of Bentley Motors.“ (Společně jsme
výjimeční:

Příběh

společnosti

Bentley

Motors)

můžete

zhlédnout

na

www.BentleyMotors.com/100Years.
Sté výročí společnosti Bentley – 100 let výjimečných výkonů a úspěchů
Walter Owen (W.O.) Bentley založil v roce 1919 společnost s jednoduchým cílem: vyrábět
„rychlý automobil, dobrý automobil, nejlepší ve své třídě“. Od té doby vycházejí veškeré
aktivity společnosti Bentley z tohoto vůdčího principu, který posouvá tuto značku, globálního
lídra v segmentu luxusních automobilů, neustále vpřed.
Dne 10. července 2018 vstoupila společnost Bentley do 100. roku své existence, čímž zároveň
začalo odpočítávání do 100. výročí značky v roce 2019. Tento výjimečný milník, jehož
dosáhlo jen několik málo společností, bude důvodem pro oslavy bohaté historie společnosti
Bentley i jejích současných globálních úspěchů.

- KONEC -
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Bentley Motors
Bentley Motors je nejžádanější luxusní automobilovou značkou na světě. Sídlo společnosti
v Crewe zastřešuje veškeré provozní aktivity včetně designu, výzkumu a vývoje, technického
oddělení a výroby čtyř modelových řad společnosti – Continental, Flying Spur, Bentayga a
Mulsanne. Kombinace nejlepšího řemeslného zpracování, využívání dovedností, které jsou
předávány z generace na generaci, společně s konstrukčním know-how a nejmodernější
technikou, je jedinečnou předností britských luxusních automobilových značek, jako je
Bentley. Bentley je také ukázkovým příkladem britské výroby s vysokou přidanou hodnotou
v její nejlepší podobě. Bentley má v Crewe přibližně 4000 zaměstnanců.

Porsche Inter Auto CZ, spol. s r.o.
Vrchlického 31/18
150 00 Praha 5

3z4

Public Relations Manager
Mgr. Zuzana Joklová
Tel.: +420 257 107 365
E-mail: zuzana.joklova@porsche.cz

Tisková zpráva
O společnosti Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o.
Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o. je 100% dceřinou společností rakouské firmy Porsche Inter
Auto se sídlem v Salzburgu, jejímž vlastníkem je společnost Porsche Holding Salzburg.
Rakouská společnost Porsche Inter Auto se řadí k nejúspěšnějším a nejvýznamnějším
podnikatelským subjektům v oblasti prodeje a servisu automobilů v Evropě.
Společnost Porsche Inter Auto CZ je největším prodejcem vozů Volkswagen, Audi, SEAT,
Škoda a importérem a prodejcem značky Porsche v České republice. Je rovněž servisním a
prodejním zastoupením Bentley a Lamborghini pro český trh. Disponuje největším skladem
nových vozů a náhradních dílů. Ročně se v Porsche Inter Auto CZ prodá více než 22 tisíc
nových a ojetých automobilů. Zároveň poskytuje Porsche Inter Auto CZ přes 500 tisíc
servisních hodin ročně.
Společnost Porsche Inter Auto CZ zaměstnává v České republice v současné době přes 900
zaměstnanců v jedenácti pobočkách – v Praze, Plzni, Brně, Olomouci, Hradci Králové,
Českých Budějovicích, Ostravě a Opavě. Všechny autosalony mají k dispozici nejnovější
technologie a nejmodernější know-how mezinárodní společnosti. Zaměstnanci pravidelně
procházejí systémem odborných školení. Všechny provozovny jsou certifikovány dle ISO
9001:2000.
Sítě provozoven firmy Porsche Inter Auto naleznete nejen v České republice, ale také v
Rakousku, Chorvatsku, Maďarsku, Německu, Rumunsku, Slovinsku, Itálii, na Slovensku a v
Albánii. Prostřednictvím svého zastoupení působí Porsche Inter Auto i v Číně.
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