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Ford med spennende Ford GT-nyhet på
Goodwood-festivalen
Ford varsler at de kommer med en spesiell annonsering knyttet til
supersportsbilen Ford GT på «Goodwood Festival of Speed» i Storbritannia 4.
juli.
Hermann Salenbauch, global director i Ford Performance og chief technical
officer i Multimac, Larry Holt, vil presentere supersportsbilnyheten.
I år er Ford tilbake på "Goodwood Festival og Speed" med en rekke
spennende modeller som skal delta i det 1,86 km lange bakkeløpet:

•
•
•
•
•
•
•

Nye Focus ST vil sammen med den helt nye 760 HK sterke
Mustang Shelby GT få sine debuter i Storbritannia.
Ford Chip Ganassi Racing #66 Ford GT racingbilen kommer rett
fra 24-timers løpet i Le Mans til Goodwood.
M-Sport Ford Fiesta WRC kommer også til å delta.
Vinneren av NASCAR-mesterskapet i 2018 Team Penske Ford
Fusion racingbil vil også være med i løpet.
En 1980 Ford Zakspeed Turbo Capri deltar.
Stjernen fra Gymkhana TEN, Ken Block kommer med sin
Hoonitruck og en Escort RS Cosworth.
Drifting-stjernen Vaughn Gittin Jr. deltar med Ford Mustang RTR.

Nye Ford Ranger Raptor vil også demonstrere sine ferdigheter på festivalens
offroad-løype.
Bilder fra festivalen vil være tilgjengelig fra 3. juli på:
goodwood2019.fordpresskit.com
Her er en film fra Ford GT på "Goodwood Festival of Speed" i fjor:

Se video på YouTube her

Om Ford Motor Company

Ford Motor Company er et global selskap med hovedkontor i Dearborn, Michigan,
USA. Selskapet utvikler og produserer en rekke kjøretøy som inkluderer
personbiler, nyttekjøretøy, lastebiler, elektrifiserte kjøretøy og Lincoln
luksusbiler.Konsernet leverer også finansielle tjenester gjennom Ford Motor Credit
Company. Konsernet har en ledende rolle innen elektrifisering, selvkjørende biler
og mobilitetsløsninger. Ford har 196 000 ansatte over hele verden. For mer
informasjon om Ford, produktene og Ford Motor Company, vennligst besøk
www.corporate.ford.com

Ford Europa er ansvarlig for å produsere, selge og vedlikeholde Ford kjøretøy i 50
markeder og har ca.49.000 ansatte ved sine heleide fasiliteter. De har 63.000
ansatte når fellesforetak og ikke-konsoliderte virksomheter er inkludert. I tillegg
til Ford Motor Credit Company inkluderer Ford Europas virksomhet Ford
Servicemarked og 23 produksjonsenheter (hvorav 16 er heleide eller konsoliderte
fellesforetak). Den første Ford-bilen ble sendt til Europa i 1903 – samme år som
Ford Motor Company ble etablert. Produksjon i Europa startet i 1911.
Ford Motor Norge er en bilprodusent og mobilitetsselskap som importerer biler og
deler for salg gjennom et forhandlernettverk på 82 salgs- og servicepunkter. Den
første Ford-bilen kom til Norge allerede i 1906, trolig gjennom firmaet E.C.
Gjestvang i Oslo. Lenge var det kun private forhandlere som importerte Ford til
Norge via Danmark. Først i 1960 ble Ford Motor Norge etablert etter sterkt
engasjement fra blant annet Trygve Lie, FNs første generalsekretær og norsk
ambassadør i Washington.
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