IVECO tem novo presidente mundial
A montadora acaba de lançar a nova linha de leves Daily e
o novo caminhão pesado S-WAY
A IVECO acaba de anunciar a nomeação de Thomas Hilse como o presidente
mundial da marca. Ele assume as áreas de gerenciamento de produtos, vendas,
marketing e desenvolvimento de rede, encarregada de desenvolver a posição da
marca e expandir sua presença nos mercados globais.
Gerrit Marx, presidente mundial de veículos comerciais e especiais da CNH
Industrial, comentou: “Estamos muito satisfeitos em receber Thomas em nossa
organização. Ele se junta a nós em um momento importante da nossa história,
quando acabamos de lançar a nova linha de veículos comerciais leves Daily e o
novo caminhão pesado S-WAY, com avanços significativos em digitalização e
manutenção em nossa oferta. Thomas possui um histórico muito forte no setor
de veículos comerciais e uma vasta experiência em gerenciamento internacional,
que será valiosa para orientar o futuro da IVECO no mundo”.
Thomas Hilse tem 22 anos de experiência na indústria de caminhões, ônibus e
veículos comerciais, por meio de posições de gerenciamento internacional para
diferentes marcas na Europa, América do Norte, América do Sul e Sudeste
Asiático. Suas funções cobriram todos os aspectos do negócio, desde vendas e
desenvolvimento de negócios, atendimento ao cliente e planejamento de
produtos, alcançando o cargo de CEO. Formado em engenharia mecânica e
administração de empresas, com um mestrado em relações internacionais, Hilse
ficará em Turim, na Itália.
IVECO
A IVECO é uma marca da CNH Industrial N.V., líder mundial em Bens de
Capital listados na Bolsa de Nova York (NYSE: CNHI) e no Mercato Telematico
Azionario da Borsa Italiana (MI: CNHI). A IVECO projeta, fabrica e
comercializa uma ampla gama de veículos comerciais leves, médios e pesados,
caminhões fora-de-estrada e veículos para aplicações como missões off-road. O
portfólio de produtos da montadora no Brasil inclui modelos das linhas Daily,
Tector, Hi-Road e Hi-Way. A IVECO emprega cerca de 21 mil pessoas em todo o
mundo. Gerencia locais de produção em sete países da Europa, Ásia, África,
Oceania e América Latina, onde produz veículos com as mais avançadas

tecnologias. 4.200 pontos de atendimento, em mais de 160 países, garantem o
suporte técnico sempre que um veículo da IVECO está em operação.
Para mais informações da IVECO, visite www.IVECO.com.br
Para mais informações da CNH Industrial, visite: www.cnhindustrial.com
Sobre a CNH Industrial
CNH Industrial N.V. (NYSE: CNHI /MI: CNHI) uma das líderes globais no setor
de bens de capital com experiência industrial reconhecida, tem uma ampla
gama de produtos e presença mundial. Cada uma das marcas individuais que
pertencem à empresa é uma força internacional de destaque em seu setor
específico: Case IH, New Holland Agriculture e Steyr para tratores e máquinas
agrícolas; CASE Construction Equipment e New Holland Construction para
equipamentos de movimentação de terra; IVECO para veículos comerciais;
IVECO BUS e Heuliez Bus para ônibus urbanos e rodoviários; IVECO Astra para
veículos de pedreira e construção; Magirus para veículos de combate a incêndio;
IVECO Defence Vehicles para defesa e proteção civil; e FPT Industrial para
motores e transmissões; CNH Industrial Capital para serviços financeiros. Mais
informações estão disponíveis no website da empresa: www.cnhindustrial.com
ASSESSORIA DE IMPRENSA – IVECO
Marcelo Fonseca – marcelo.fonseca@redecomunicacao.com
(+55 11) 9 9468-1351
GERENTE DE RELAÇÕES COM A IMPRENSA – CNH INDUSTRIAL
Jorge Görgen– jorge.gorgen@cnhind.com
(+55 11) 9 8336-8241

