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ROLLS-ROYCE BỔ NHIỆM
GIÁM ĐỐC TRUYỀN THÔNG TOÀN CẦU MỚI

Ngày 05 tháng 07 năm 2022, tại Goodwood, West Sussex

Rolls-Royce Motor Cars xin trân trọng thông báo bà Emma Begley đã được chính thức bổ
nhiệm vị trí Giám đốc Truyền thông Toàn cầu của thương hiệu.
Trước khi gia nhập Rolls-Royce, bà Emma từng đảm nhiệm vị trí Tổng quản lý mảng
Truyền thông nội bộ và sản phẩm của BMW tại Vương quốc Anh từ năm 2019. Trên cương
vị này, bà đã phụ trách các hoạt động truyền thông bên ngoài cho Tập đoàn BMW và các
sản phẩm của công ty, cũng như thực hiện công việc điều phối và cung cấp các thông tin,
dữ liệu nội bộ của BMW và MINI tại Vương quốc Anh. Bà Emma lần đầu tiên gia nhập Tập
đoàn BMW vào năm 2014. Bà làm việc tại trụ sở chính của công ty ở Munich (Đức), nơi bà
phụ trách vai trò là người phát ngôn cho các thành viên chịu trách nhiệm mảng Khách
hàng, Thương hiệu và Bán hàng trong Ban giám đốc BMW AG.
Ông Müller-Ötvös, Tổng giám đốc Điều hành, Rolls-Royce Motor Cars, cho biết, “Tôi rất vui
mừng được chào đón bà Emma Begley gia nhập vào Hội đồng Quản trị của Rolls-Royce
Motor Cars. Với kinh nghiệm sâu rộng và thành tựu đầy ấn tượng của mình, bà ấy rất phù
hợp với vị trí mới tại Rolls-Royce, đặc biệt là khi chúng tôi tiếp tục chia sẻ câu chuyện về
tương lai điện khí hoá tươi sáng và táo bạo của hãng. ”
Bà Emma bắt đầu sự nghiệp của mình tại BBC trước khi chuyển đến Đức vào năm 2002 để
theo đuổi sự nghiệp phóng viên và dịch giả tự do. Bà có Bằng Danh dự chuyên ngành
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ngôn ngữ Anh và Pháp, và Chứng chỉ sau Đại học ngành Báo Phát thanh (Broadcast
Journalism). Bà ấy sẽ chuyển đến trụ sở The Home of Rolls-Royce tại Goodwood.
Bà Emma thay thế vị trí của ông Richard Carter, thành viên Hội đồng Quản trị lâu năm nhất
của công ty. Ông Richard đã có những đóng góp đáng kể vào sự thành công của RollsRoyce Motor Cars trên toàn cầu và giờ đây, ông rời đi sau quá trình công tác dài 14 năm để
theo đuổi những tham vọng kinh doanh cá nhân khác.

- HẾT THÔNG TIN THAM KHẢO
Tất cả thông cáo và tư liệu báo chí, cũng như bộ sưu tập phong phú các hình ảnh và video
có độ phân giải cao của thương hiệu có thể được tìm thấy tại trang web truyền thông của
hãng, PressClub. Hình ảnh (độ phân giải cao và thấp) và video có thể được tìm thấy tại
đường link sau: https://bit.ly/3npzcdP

Anh chị cũng có thể theo dõi thương hiệu trên các trang mạng xã hội: LinkedIn; YouTube;
Twitter; Instagram; và Facebook.

GHI CHÚ DÀNH CHO BIÊN TẬP VIÊN
Rolls-Royce Motor Cars là công ty con thuộc sở hữu của Tập đoàn BMW và là một công ty
hoàn toàn tách biệt với Rolls-Royce plc, nhà sản xuất động cơ máy bay và hệ thống động
lực. Hơn 2.000 kỹ sư lành nghề đang làm việc tại trụ sở chính và nhà máy sản xuất của
Rolls-Royce Motor Cars tại Goodwood, West Sussex, nơi duy nhất trên thế giới chế tạo ra
những thiết kế xe ô tô siêu sang hoàn toàn thủ công của thương hiệu.
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