BYD
Концерн BYD Co Ltd (від англ. Build Your Dreams - «побудуй свої мрії») ТехноГігант, найбільший "гравець" в Піднебесній, шановний кожним китайцем і
має авторитетність у всьому світі.
BYD випускає широкий спектр сучасних автомобілів на будь-який споживчий
смак: бюджетні, екологічні електромобілі, кросовери і бізнес-седани. Концерн
«BYD Auto» регулярно входить в список «кращих високотехнологічних
компаній світу» (за версією «Business Week») і є одним з небагатьох китайських
автовиробників, які мають представництва на всіх континентах. Випущені під
цією маркою автомобілі досить успішно проходять різні краш-тести (не тільки
«C-NCAP», а й «за методикою EuroNCAP») - що гарантує прийнятний рівень їх
безпеки.
Компанія була створена в 1995 році. Спочатку число працівників складало
лише 30 осіб, на даний період 200 000 чоловік. Компанія пропагує модель
розвитку «Самостійна розробка, власна марка, самостійний розвиток»,
вважаючи собі за мету «Виготовлення якісних автомобілів світового рівня», а
метою індустрії «Створення національної автомобільної марки світового
класу».
BYD має чотири виробничі бази в великих містах Китаю, а також заводи в
США, Бразилії та Нідерландах. Компанія має свій власний Центр з наукових
досліджень і досвідченим розробкам. У 2010 році почалося тісне
співробітництво BYD з «Daimler AG» в плані створення спільної лінійки
високотехнологічних електромобілів.
У 2010 компанія оголосила про плани стати провідним брендом у сфері
електротранспорту в світі! На сьогоднішній день концерн BYD - це
автомобільне містечко із загальною виробничою потужністю компанії більше
500 тис автомобілів в рік, з повним циклом виробництва, включаючи
виробництво самих батарей для електромобілів.
BYD встановлює нові стандарти для електромобілів в усьому світі:
електрокроссовер BYD Tang EV 600 (в 2020 р вийшов на ринок Норвегії) і
Електроседан BYD Han оснащені унікальною системою Blade Battery, яка
значно підвищує безпеку для EV-індустрії і робить батареї на 50%
компактніше.
BYD - це завжди якість, власний стиль, технології та № 1 в Китаї!
В даний момент компанія займає 2-е місце в світі після Tesla за кількістю
проданих електромобілів.

