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ŠKODA SUPERB oficiálním vozem festivalu Bohemia
JazzFest 2016
› 9 „open-air“ koncertů v 7 městech s účastí značky ŠKODA od 11. do 19.
července
› 10 vozů ŠKODA SUPERB pro organizátory největšího festivalu jazzové hudby v
Česku
› Prostor pro prezentaci místně příslušných obchodníků značky ŠKODA
Mladá Boleslav, 22. června 2016 – ŠKODA AUTO podporuje největší akci
milovníků jazzové hudby na našem území. Organizátorům poskytne 10 vozů
ŠKODA SUPERB a stává se držitelem označení „Oficiální vůz Bohemia JazzFest
2016“.
Bohemia JazzFest se stal jedním z největších letních jazzových hudebních festivalů v
Evropě. Byl založen v roce 2005 uznávaným jazzovým kytaristou Rudym Linkou, který
chtěl představit a propagovat špičkový světový jazz v České republice. V loňském roce
festival přilákal více než 70 000 jazzových fanoušků, letos pořadatelé očekávají
stotisícovou návštěvnost. Na všech "open-air" koncertech hrají světoví hudebníci na
velkolepých středověkých náměstích. Všechny koncerty jsou přístupné zdarma.
ŠKODA AUTO je jedním z partnerů tohoto festivalu a na všech místech bude přítomna
prostřednictvím loga na bigboardech, billboardech, posterech a city-lightech. Kromě toho
bude 10 vozů ŠKODA SUPERB nasazeno ve službách organizátorů – 9 pro přepravu
účinkujících, jeden SUPERB Combi poslouží přímo řediteli festivalu. „Ke značce ŠKODA
odjakživa patří špičková kvalita, ať už jde o výrobu automobilů nebo sponzorské aktivity.
Jsme proto rádi, že se můžeme připojit k další špičkové události na poli kultury,“ říká
vedoucí marketingu ŠKODA AUTO Česká republika Michal Pres. „Jazzový festival pod
otevřeným nebem je pro nás novým teritoriem s potenciálně zajímavou cílovou skupinou.
Věřím, že jeho spojení se značkou ŠKODA bude prospěšné pro obě strany,“ dodává
Michal Pres. Díky tomuto spojení může mladoboleslavská automobilka používat označení
„Oficiální vůz Bohemia JazzFest 2016“.
V každém ze 7 měst, kde se jednotlivé koncerty uskuteční, bude postaven propagační
stan. V něm bude probíhat prezentace značky ŠKODA, jejích produktů a služeb. V areálu
bude také vždy vystaven některý z vozů ŠKODA. Zde se otevírá prostor pro lokální
autorizované prodejce, kteří tak mohou oslovit potenciální zákazníky přímo na koncertu.
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Termíny jednotlivých koncertů:
11.7.
12.7.
13.7.
14.7.
15.7.
16.7.
17.7.
18.7.
19.7.

Praha
Praha
Liberec
Brno
Brno
Tábor
Písek
Plzeň
Domažlice

Pro další informace, prosím kontaktujte:
Jozef Baláž, Komunikace podniku
Vítězslav Pelc, Komunikace podniku
T +420 326 811 773
T +420 326 811 788
jozef.balaz@skoda-auto.cz
vitezslav.pelc@skoda-auto.cz

Fotografie k tématu:
ŠKODA SUPERB oficiálním vozem festivalu
Bohemia JazzFest 2016
ŠKODA AUTO podporuje největší akci milovníků
jazzové hudby na našem území. Organizátorům
poskytne 10 vozů ŠKODA SUPERB a stává se
držitelem označení „Oficiální vůz Bohemia JazzFest
2016“.
Download
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ŠKODA AUTO
› je jednou z nejstarších automobilek na světě. Společnost založená v roce 1895, v období počátků
automobilu, dodnes sídlí v Mladé Boleslavi,
› má v současnosti následující modelové řady osobních automobilů: CITIGO, FABIA, RAPID, OCTAVIA,
YETI a SUPERB,
› v roce 2015 dodala zákazníkům celosvětově více než 1 milion vozů,
› od roku 1991 patří Volkswagenu, jednomu z globálně nejúspěšnějších automobilových koncernů. ŠKODA
AUTO v koncernovém svazku samostatně vyrábí a vyvíjí vedle vozů také komponenty jako motory
a převodovky,
› provozuje tři výrobní závody v České republice; vyrábí v Číně, Rusku, na Slovensku a v Indii většinou
prostřednictvím koncernových partnerství, dále také na Ukrajině a v Kazachstánu ve spolupráci
s lokálními partnery,
› zaměstnává celosvětově více než 26 600 pracovníků a je aktivní na více než 100 trzích.
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