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Kia v rámci partnerství Australian Open
2022 slavnostně otevřela Kia Arénu
- Kia pokračuje v dlouhodobé partnerské spolupráci s tenisovým
turnajem Australian Open v roli Hlavního partnera již od roku 2002
- Kia poskytne 130 vozidel pro hospodárné, pohodlné a bezpečné
přesuny hráčů, činovníků turnaje a vážených hostů v zájmu hladkého
průběhu celého turnaje
- Digitální kampaň ‘Aces for Oceans’ (‚Esa pro oceány‘) ke zvýšení
povědomí veřejnosti o nebezpečném výskytu plastů v oceánech a
pokrokovém přístupu značky Kia k trvalé udržitelnosti
- Slavnostní otevření ‚Kia arény‘ pro 5000 diváků, která je čtvrtým
největším sportovištěm turnaje v centru Melbourne Park
- Oceňovaný čistě elektrický crossover Kia EV6 ke zhlédnutí v centru
Melbourne Park
Praha, 13. ledna 2022 – Kia Corporation podpoří prestižní grandslamový turnaj Australian
Open 2022 (AO22), pořádaný v rámci regionu Asie a Tichomoří: značka plánuje řadu
marketingových aktivit poukazujících na vize společnosti a její zasazení o trvale udržitelnou
mobilitu.
Kia dne 13. ledna jako Hlavní partner AO22 oficiálně předala vozidla v čerstvě pokřtěné Kia
aréně v centru Melbourne Park za účasti představitelů značky Kia a asociace Tennis
Australia, držitele trofeje z Australian Open Rafaela Nadala a vítěze tenisového turnaje na
vozíku Dylana Alcotta.
Organizátorům turnaje předala Kia flotilu 130 vozidel, zahrnující oblíbené sportovně-užitkové
vozy Sportage, minivany Carnival a čistě elektrické crossovery EV6. Vozidla budou sloužit
k pohodlné a bezpečné přepravě hráčů, pořadatelů turnaje a vážených hostů v okolí
sportovního centra Melbourne Park po celou dobu konání turnaje od 17. do 30. ledna 2022.

„Po více než dvaceti letech v roli hlavního partnera Australian Open se těšíme na další
prohloubení naší účasti s miliony fanoušků po celém světě a upevnění pozice Australian
Open coby jedné z nejatraktivnějších sportovních událostí světa,“ uvedl Artur Martins,
vedoucí globální divize značky a zákaznických zkušeností společnosti Kia.
„V souladu s naším zasazením podněcovat inovace inspirované světem přírody máme
radost ze spolupráce s asociací Tennis Australia a fanoušky, kdy pomáháme zachovat
oceánské prostředí celého světa prostřednictvím naší kampaně ‘Aces for Oceans’ (‚Esa pro
oceány‘). Za každé eso během podání na AO a za online účasti fanoušků přispěje Kia těm,
kteří touží splnit si svůj tenisový sen, a daruje jim prostřednictvím Australské tenisové
nadace tenisové náčiní vyrobené z recyklovaného odpadu,“ doplnil.
K dalšímu rozvoji AO22 významně přispěla slavnostně otevřená Kia aréna pro 5000
sedících diváků, kde se odehrají některé zápasy tenisového turnaje. Kia aréna, vystavěná
ještě před zahájením ročníku 2022, je čtvrtým největším turnajovým stadionem Australian
Open ve sportovním centru Melbourne Park. Uplatnění najde i jako místo konání
nejrůznějších kulturních, sportovních a zábavních programů mimo obvyklý turnajový
harmonogram.
Dvě dekády trvající partnerskou spolupráci značky Kia a AO chválí i Craig Tiley, ředitel
turnaje Australian Open.
„Partnerská spolupráce mezi Kia a Australian Open patří k nejdelším v rámci australského
sportu; ceníme si a respektujeme tento jedinečný vztah, který nám pomohl posunout AO
mezi nejprestižnější akce světového sportu a zábavy, kterou dnes je,“ uvedl Tiley. „Flotila
vozů Kia, která v roce 2022 zahrnuje nové čistě elektrické modely, je již ikonickým
symbolem AO, kdy elegantně označené automobily AO Kia projíždějí městem a zajišťují
hladký chod AO. Dokladem našeho silného vztahu je i skutečnost, že zde stojíme u Kia
arény, trvalého symbolu přátelství mezi Kia a AO v centru Melbourne Park.“
Vedle uvedených akcí a činností plánuje Kia otevřít výstavní stánek EV6 a provozovat
nejrůznější marketingové aktivity s atraktivním digitálním obsahem. Jako exkluzivní hlavní
partner turnaje Australian Open již od roku 2002 bude Kia i nadále nabízet zákazníkům
z celého světa zajímavé zážitky týkající se značky s využitím nejrůznějších synergií
vyplývajících ze spolupráce na Australian Open.

Sledujte Kia na Twitteru @KIACzech

###
Společnost Kia Czech s.r.o.
Kia Czech (www.kia.cz) je výhradním dovozcem nových automobilů značky Kia do České
republiky, ve které působí od roku 1993. Za dobu své existence prodala v ČR přes 140 tisíc
automobilů. Aktuálně nabízí 13 modelů z toho 9 s alternativním pohonem (HEV, PHEV,
BEV). Distribuční síť čítá 56 prodejních a servisních míst a řadí se mezi nejprodávanější
značky v ČR. Ve spolupráci s Autodromem Most se dlouhodobě podílí na osvětě
bezpečnosti a prevenci se zaměřením na krizové situace v běžném silničním provozu. Od
roku 2009, prostřednictvím Nadace Naše dítě, Kia aktivně pomáhá rodinám se
znevýhodněnými či zdravotně postiženými dětmi, které podpořila téměř 4 miliony korun.
Kia Corporation
Kia Corporation (www.kia.com) je globální značka mobility s vizí vytvářet řešení trvale
udržitelné mobility pro spotřebitele, komunity a společnosti po celém světě. Kia, zal. roku
1944, poskytuje řešení „mobility“ již přes 75 let. Společnost zaměstnává 52 tisíc pracovníků
po celém světě, je přítomna na více než 190 trzích, provozuje výrobní závody v šesti zemích
a ročně prodává přibližně tři miliony vozidel. Kia kráčí v čele snah o všeobecné prosazování
elektrifikovaných vozů i elektromobilů s akumulátorovým pohonem a rozvíjí stále širší
nabídku služeb mobility pomáhajících milionům lidí po celém světě vybrat si optimální
způsob přepravy. Slogan značky ‘Movement that inspires’ je odrazem nových záměrů Kia
inspirovat zákazníky novými nápady prostřednictvím produktů a služeb.
Kia Europe
Kia Europe je prodejní, marketingová a servisní divize společnosti Kia Corporation.
Společnost se sídlem v německém Frankfurtu poskytuje služby v rámci 39 trhů napříč
Evropou a oblastí Kavkazu.

