Kia a Rafael Nadal prodloužili partnerství během přímého
přenosu na tenisovém kurtu
Praha, 24. července 2020 - Společnost Kia Motors Corporation, která je hlavním partnerem turnaje
Australian Open, oznámila prodloužení spolupráce s tenisovou hvězdou Rafaelem Nadalem
prostřednictvím tréninku vysílaného naživo na jeho oficiální facebookové stránce. Vysílání poskytlo
fanouškům příležitost pomoci Nadalovi, jenž se připravuje na návrat na kurty, dostat se opět do
kondice.
Podepsání dohody o prodloužení partnerství znamená, že spolupráce mezi Nadalem a značkou Kia
přesáhne 20 let. Tehdy mladého tenistu začala společnost Kia Spain sponzorovat v roce 2004 a ten
se o dva roky později, v pouhých 19 letech, stal celosvětovým velvyslancem (Global Brand
Ambassador) značky Kia.
Živé vysílání z Akademie Rafaela Nadala na tenistově rodné Mallorce mělo za cíl „rozpohybovat
Rafaela“ (#GetRafaMoving), přičemž hlasování v reálném čase využilo mnoho příznivců. Fanoušci
rozhodovali o průběhu tréninku pomocí řady emodži na základě toho, co chtěli, aby jim Nadal
předvedl. Během tohoto jedinečného tréninku absolvovala tenisová legenda různá cvičení, při
kterých mířil na cíle přes vracení úderů až po úžasné údery plné triků.
Trénink vedený jeho příznivci komentoval takto: „Fanoušci žijí už několik měsíců bez tenisu, což v
mém případě platí obzvlášť, protože kromě tréninků v Akademii Rafaela Nadala, jsem nebyl nijak
aktivní, takže nápad uspořádat pro ně tuhle zvláštní akci se mi líbil.“
„Kia mě podporuje od mých 17 let a sehrála velkou roli v mé dráze profesionálního tenisty i na mé
osobní cestě. Těším se na to, co dalších pět let spolupráce přinese na kurtu i mimo něj,“ dodal.
COO společnosti Kia Motors, Ho Sung Song, uvedl: „Naše šestnáctiletá spolupráce s Rafaelem
Nadalem podnítila miliony lidí k tomu, aby začali hrát tenis, takže jsme chtěli, aby se jeho fanoušci v
době, kdy je Rafael potřebuje nejvíce, stali hlavní součástí jeho tréninku a povzbudili ho k
úspěšnému návratu na kurty. Z prodloužení spolupráce o dalších pět let máme velkou radost a
těšíme se, že se budeme navzájem inspirovat k trvalému rozvoji.“
Živé vysílání proběhlo v pátek 24. července od 11:00 hodin na Nadalově oficiální facebookové
stránce a lze je najít na celosvětových sociálních sítích společnosti Kia.
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###
KIA MOTORS CZECH - je výhradním dovozcem nových automobilů značky KIA do České republiky, ve které působí od roku
1993. Za dobu své existence prodala na českém trhu přes 125 000 osobních automobilů. KIA aktuálně prodává 10 modelů,
12 modelových variant, z čehož 6 produktů nabízí s alternativním pohonem (EV, HEV, PHEV, MHEV). KIA má v Česku 57
autorizovaných prodejních a servisních míst a zaujímá 6. místo na trhu. Od roku 2015 spolupracuje se společností Autodrom
Most, podílí se na osvětě bezpečnosti a prevenci na kurzech pro výuku a výcvik bezpečnosti se zaměřením na krizové situace
v běžném silničním provozu. Od roku 2009 se aktivně zasazuje o podporu a pomoc českým rodinám se znevýhodněnými
či zdravotně postiženými dětmi. Ve spolupráci s Nadací Naše dítě podpořila více než 90 projektů s finanční částkou
převyšující 2,8 milionu korun. Více informací o společnosti KIA MOTORS CZECH naleznete na stránkách www.kia.cz.
Kia Motors Corporation – výrobce kvalitních a moderních vozidel pro všechny mladé duchem. Automobilka KIA, založená
v roce 1944, dnes prodává okolo 3 milionů vozidel ročně ve více než 190 zemích s 52 000 zaměstnanci po celém světě
a ročními příjmy přesahující 58 bilionů KRW (přibližně 50 miliard USD). Výroba automobilů značky KIA pochází z vlastních
výrobních závodů v šesti zemích světa. KIA v současnosti stojí na čele přechodu na čistě elektrická vozidla a podílí se na
rozvoji mobility a služeb s tím spojených tak, aby pomohla řešit výzvy měst po celém světě. Slogan značky „The Power to
Surpise“ vyjadřuje celosvětový závazek značky překvapit svět vzrušujícími, inspirativními zážitky, které překonávají
očekávání. Více informací o společnosti Kia Motors Corporation naleznete na stránkách www.kianewscenter.com

