„Vezmi babi do kina!“ Kia spolu s neziskovou organizací
Seniorem s radostí zve seniory do autokina


Speciální promítání letního autokina v Praze na Strahově proběhne 13. srpna
2020 od 17 a 21 hod



Hledá se 7 seniorů, pro které bude připraven VIP zážitek



Prvních 10 návštěvníků, kteří přijedou do autokina vozem značky Kia, mají
vstup zdarma

Praha, 27. července 2020 – Společnost KIA MOTORS CZECH ve spolupráci s neziskovou
organizací Seniorem s radostí a za podpory dealera KIA AUTO JEREMIÁŠOVA s.r.o. připravila
promítání speciálního projektu „Vezmi babi do kina!“ v rámci letního autokina na pražském Strahově.
Projekt „Vezmi babi do kina!“ se uskuteční ve čtvrtek 13. srpna 2020 od 17 a 21 hod a vybraná
filmografie je určena tak, aby zaujala zejména starší generaci. Večerní promítání uvede známá
osobnost a vystoupí divadelní soubor Cirk La Putyka. Projekt „Vezmi babi do kina!“ je plánován také
na září v Brně. Zisk ze vstupného bude využit na pořádání aktivizačních cvičebních či vzdělávacích
kurzů v Domovech seniorů.
Pro 7 vybraných seniorů bude navíc připraven unikátní zážitek s VIP servisem. Ten zahrnuje
doručení pozvánky do autokina až domů kurýrem, odvoz seniorů s jejich dětmi či vnoučaty vozem
značky Kia na filmový večer a předání dárkového balíčku s občerstvením na místě a překvapením –
osobní video vzkaz od jejich blízkých promítaný na plátno před samotným zahájením filmového
večera. Pokud chcete své babičce nebo dědečkovi udělat radost a zajistit jim výjimečný zážitek,
napište na e-mail organizace Seniorem s radostí (info@senioremsradosti.cz). VIP balíček získají ti,
kteří uvedou důvody, proč jsou pro ně rodiče či prarodiče výjimeční a čím je v životě inspirují.
„Podpora organizace Seniorem s radostí, která dlouhodobě pomáhá seniorům v aktivním zapojení
do společnosti, nám dělá skutečnou radost a to již od začátku partnerství v době pandemie. Projekt
„Vezmi babi do kina!“, který má motivovat mladou generaci k péči o vztahy se svými rodiči a prarodiči
je svým konceptem vskutku výjimečná. Cílem je upozornit na to, že každý senior je pro nás VIP a je
třeba jim dávat péči maximálně najevo. A abychom ocenili naše zákazníky, tak prvních deset z nich,
kteří na strahovský stadion přijedou ve svém voze značky Kia má vstup do autokina zdarma,“ říká
Kateřina Vaňková Jouglíčková, PR & Corporate Event Manager společnosti KIA MOTORS CZECH.
Nezisková organizace Seniorem s radostí existuje již od roku 2016 a zajišťuje aktivity a pomoc
seniorům po celé republice a nově i na Slovensku. Organizace, která má k dispozici více než 12 000
dobrovolníků, zřídila pro seniory a další ohrožené skupiny obyvatel linku pomoci. V současné době
pomáhá skoro 30 tisícům lidí.

Prodej lístků na projekt „Vezmi babi do kina!“ probíhá na oficiálních stránkách Autokino Strahov zde:

"Vezmi babi do kina!"

Více informací:
Kateřina VAŇKOVÁ JOUGLÍČKOVÁ
PR & Corporate Event Manager
KIA MOTORS CZECH s.r.o.
Jihlavská 1558/21
140 00 Praha 4 - Michle
Tel.:+420 267 188 434
Mobil:+420 731 386 406
E-Mail: k.vankova.jouglickova@kia.cz
Press portal: www.kia-express.cz

###
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
Seniorem s radostí - nezisková agentura Seniorem s radostí se svou činností snaží o motivaci k aktivnímu životu ve stáří a
propojení vztahů mladší a starší generace. V současné době sdružuje až 12 000 dobrovolníků. Nabízí ekonomické i právní
poradenství týkající se pracovního uplatnění i možnosti zajímavého přivýdělku (seniorský modeling, půjč si babičku / dědečka,
senior do firmy aj.), zprostředkovává dobrovolnickou pečovatelskou pomoc (donáška nákupů, léků) a pořádá také vzdělávací
workshopy, kurzy i různé kulturní akce přímo v Domovech seniorů. Více informací: www.senioremsradosti.cz

