Geely
Zhejiang Geely Holding Group Co - одна з найбільших китайських автомобілебудівних
компаній. Материнська компанія - багатопрофільна група Geely Holding Group, створена в 1986
році. Штаб-квартира - в місті Ханчжоу в провінції Чжецзян.
С 2012 года ZGH входит в
список Fortune Global 500.
У 2014 році Geely придбала британський стартап електромобілів Emerald Automotive; c
2015 року Geely реалізує стратегію трансформації «Blue Geely Initiative», мета якої переорієнтація виробництва автомобілів з двигунами внутрішнього згоряння на автомобілі з
використанням гібридних технологій і електродвигунів. В рамках даної стратегії до 2020 року
Geely планує оснастити 90% свого модельного ряду гібридними або повністю електричними
силовими агрегатами. У розвиток даного напрямку Geely вже вклали понад 160 млн $. Окремий
інтерес Geely в розробці електромобілів полягає ще й у випуску таксі наступного покоління,
оскільки автомобілі Geely використовуються перевезеннями таксомоторів парками в більшості
країн, де вони представлені. Це також пов'язано з тим, що влада Китаю поставили перед
місцевими автовиробниками завдання скоротити до 2020 року середня витрата палива по
модельному ряду до 5 л / 100 км, що дозволить поліпшити екологічну ситуацію в країні і
зменшити залежність від імпорту нафтопродуктів. Geely сподівається на субсидії з боку держави,
які в Китаї дійсно виявляються при виробництві, покупці і використанні електромобілів.
Крім пошуку альтернативи бензиновим ДВС в електромобілях, Geely займаються
розробкою гібридних автомобілів і гібридних силових установок.
Зараз компанія Geely Automobile демонструє впевнене зростання, продаючи свої
автомобілі на всіх континентах. Вона реалізує «Стратегію трансформації», що передбачає
переорієнтацію з політики зниження витрат при виробництві на інноваційні рішення в дизайні,
якість, безпеку та технологічності.
Zhejiang Geely Holding Group Co., Ltd сьогодні - один з десяти найбільших
автовиробників Китаю, активно інвестує в науково-дослідні та дослідно-конструкторські
розробки, а також навчання і розвиток персоналу. Geely Holding Group належать 12
автомобільних заводів і 6 заводів з виробництва трансмісій на території Китаю, а також 6
складальних виробництв і 4 комерційних автомобільних заводу за кордоном. Крім того, холдинг
має науково-дослідними центрами в Ханчжоу, Нінбо, Гетеборзі і Ковентрі і дизайн-бюро в
Барселоні, Шанхаї, Гетеборзі і Лос-Анджелесі. ZGH заснував власний університет і 3 коледжі:
Beijing Geely University, Zhejiang Automotive Vocational and Technical College, Sanya College і
Hunan Geely Auto College. В сукупності вони випускають близько 10 000 кваліфікованих фахівців
щорічно, на сьогоднішній день підготовлено понад 50 000 фахівців.
Geely Holding Group є єдиною приватною китайською компанією, що входить в список
Fortune Global 500, і визнана найбільш інноваційною компанією в Китаї. Загальні активи Geely
перевищують 100 млрд. Юанів, що дозволяє холдингу вже більше 10 років займати законне
місце в списку топ-500 найбільших компаній Китаю.

