
ZANESLJIVOST NA 
VSAKEM OBRATU
Široka ponudba pnevmatik vseh kakovostnih 
in cenovnih razredov zadovoljuje specifične 
potrebe ter pričakovanja slehernega kupca.

PRODAJNA IN 
SERVISNA 
MREŽA 

V Goodyear Dunlop Sava Tires stalno nadgrajujemo mrežo 
dobaviteljev in vulkanizerskih servisov, ki jih je sedaj že več 
kot 150. Tako že od leta 2002 v Sloveniji, na Hrvaškem in 
v Srbiji, od leta 2011 pa tudi v Makedoniji deluje franšizni 
program vulkanizerskih delavnic Vulco, s katerim želimo 
še dodatno nadgraditi naše poslovno sodelovanje. 

ZAGOTAVLJAMO 
UŽITEK V VOŽNJI
Kupcem, potrošnikom in poslovnim partnerjem 
ponujamo končne produkte in storitve, ki 
presegajo njihova pričakovanja. 

OSEBNA 
VOZILA

TOVORNA 
VOZILA 

GRADBENA IN  
INDUSTRIJSKA  
MEHANIZACIJA

MOTOCIKLI 

Že ob ustanovitvi so bili zelo jasno in trdno 
postavljeni cilji prodajno-servisne mreže 
Vulco, in sicer poslovnim partnerjem ter 
končnim kupcem ponuditi boljše, ugodnejše  
in kakovostnejše izdelke ter storitve.

  
ponuja »varnost skozi inovacije« in je prava izbira za 
voznike, ki na prvo mesto postavljajo varno in udobno 
vožnjo. Inovativne pnevmatike z odličnimi lastnostmi 
zadovoljujejo pričakovanja najzahtevnejših kupcev.

  
na cesto prinaša dirkalno tehnologijo, zaradi katere 
boste lahko vozili z zaupanjem.

  
zagotavlja tisto, kar je za številne voznike idealna 
kombinacija zanesljive pnevmatike in razumne cene.

  
cenovno privlačne pnevmatike so že od nekdaj 
zasnovane tako, da omogočajo varno vožnjo tudi v 
najtežjih voznih razmerah. 

  
je blagovna znamka, ki s cenovno privlačnimi 
pnevmatikami zadovoljuje kupce in je namenjena 
vozilom nižjega ter srednjega razreda.

•  več kot 150 servisov v Sloveniji, 
na Hrvaškem, v Srbiji in 
Makedoniji  

•  hitre in vrhunsko opravljene 
storitve 

Goodyear Dunlop Sava Tires d.o.o.
Škofjeloška 6, 4000 Kranj, Slovenija
+386 4 207 7011
public_relations@goodyear.com
www.sava-tires.si
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•  1400 sodelavcev
•  več kot 210 milijonov 

investicij
•  za več kot polovico večje 

proizvodne kapacitete

Od leta 1998 je Goodyear v svoje slovensko podjetje 
vložil več kot 210 milijonov evrov, rezultat pa so 
modernizirana tovarna in za več kot polovico večje 
proizvodne kapacitete. 

V Kranju je od leta 2003 tudi osrednji distribucijski center 
Goodyeara za območje jugovzhodne Evrope, ki skrbi 
za to, da je dostava do končnih uporabnikov hitra in 
učinkovita.

24/7 PREDANI 
IZJEMNOSTI
Goodyear Dunlop Sava Tires je eden od vodilnih pro- 
izvajalcev pnevmatik v jugovzhodni Evropi. Družba je v 
stoodstotni lasti skupine Goodyear Dunlop Tires Europe 
B. V. in je del enega od največjih proizvajalcev pnevmatik 
na svetu Goodyear, ki globalno zaposluje več kot 69.000 
sodelavcev.  

Okoli 1.400 sodelavcev vsakodnevno 
skrbi za proizvodnjo in trženje pnevmatik 
priznanih blagovnih znamk in vrhunske 
storitve za svoje kupce - kar podjetje 
Goodyear Dunlop Sava Tires redno uvršča 
na sezname največjih, najuspešnejših in 
najuglednejših slovenskih podjetij.

ZAVEZANI 
OKOLJU 
Na vsaki stopnji ustvarjanja naših produktov smo 
pozorni na njihove ekološke učinke, zato razvijamo in 
proizvajamo z mislijo na naravo. Ko je naš proizvod ideja 
na papirju, ko je na cesti in ko je čas, da se obnovi.

ZAVEZANI 
SKUPNOSTI,  
V KATERI ŽIVIMO
Podpora lokalni skupnosti 
Večino donacijskih sredstev namenimo svojemu kraju 
in ljudem, ki živijo v njem, ter tako soustvarjamo lokalno 
družbeno okolje. Tradicionalno podpiramo gasilska, 
reševalna in dobrodelna lokalna društva. 

Pozor(!)ni za okolje
S kampanjo Pozor(!)ni za okolje že od leta 2010 
srednješolce spodbujamo k večji skrbi za okolje. Pod 
našim vodstvom in v sodelovanju s 44 partnerji danes 
reciklira že več kot 12.000 srednješolcev iz vse Slovenije.  

Za varnost otrok 
V okviru svojega poslanstva vlaganja v izboljšanje 
varnosti v cestnem prometu pri Goodyearu izvajamo 
vrsto izobraževalnih aktivnosti in projektov za otroke 
v vrtcih in šolah. Do danes smo otrokom razdelili že 
več kot 50.000 brezplačnih odsevnih brezrokavnikov z 
namenom, da bodo na cesti bolj vidni. V letih 2011-2013 
smo v 32 občinah postavili prikazovalnike hitrosti in tudi 
na ta način voznike pozvali k strpnejši vožnji.

V Goodyear Dunlop Sava Tires zapo-
slujemo okoli 1.400 sodelavcev, ki 
so ključ do uspeha naše družbe. Cilj 
je znan - želimo biti najboljši v vsem, 
kar počnemo. Razumemo, da bomo to 
dosegli le s privabljanjem, razvijanjem, 
motiviranjem in ohranjanjem najboljših 
sodelavcev, ki bodo pri svojem delu  
izhajali iz znanja, izkušenj in 
strokovnosti.

Mednarodno okolje – 
priložnost za rast in razvoj
Sodelavcem ponujamo številne prilož-
nosti za poklicno rast in karierni razvoj, 
s prepletanjem različnih narodnosti pa 
ustvarjamo edinstveno delovno okolje. 
Nenehno in veliko vlagamo v izpopol-
njevanja in izobraževanja zaposlenih – 
tako v proizvodnji kot v pisarnah. 

Zdravi in varni pri delu
Našim sodelavcem zagotavljamo varne 
in zdrave razmere za delo. Kot odgovorno 
podjetje, kjer večina zaposlenih prihaja iz 
proizvodnje, uveljavljamo aktiven pristop 
k nenehnemu izboljševanju na področju 
različnih oblik varstva pri delu.

Za svoja prizadevanja na 
področju zaposlovanja in 
razvijanja kadrov smo bili 
tudi nagrajeni z nazivi TOP 
Employer Europe 2013 in  
TOP Employer Europe 2014.

USTVARJENI  
ZA PRESEŽKE

•  od leta 2007 odpadkov ne 
odlagamo na deponijo

•  od leta 1998 smo količino 
odpadkov zmanjšali za več 
kot 90 odstokov, porabo rečne 
vode smo več kot prepolovili

•  približujemo se cilju  
»nič porabe topil« 
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