PGE nowym sponsorem strategicznym Spójni
Stargard
PGE Polska Grupa Energetyczna została sponsorem strategicznym drużyny koszykarskiej Spójnia Stargard. Na podstawie umowy,
zawartej obecnie na rok, drużyna będzie nosić nazwę PGE Spójnia Stargard.
Podpisy pod kontraktem sponsoringowym złożono 13 czerwca 2019 r., tym samym klub w nadchodzących rozrywkach w sezonie
2019/2020 będzie nosił nazwę PGE Spójnia Stargard. Logo sponsora strategicznego klubu, PGE Polskiej Grupy Energetycznej,
największego w Polsce wytwórcy energii i ciepła, znajdzie się także na strojach klubowych zawodników oraz w Hali OSiR, w której
drużyna występuje jako gospodarz zawodów.
PGE jest liderem branży elektroenergetycznej i zgodnie ze swoją strategią komunikacji wspiera zarówno sport zawodowy, jak i
amatorski. Koszykówka to dyscyplina bardzo widowiskowa i ciesząca się dużym zainteresowaniem, dlatego cieszę się, że do naszego
portfolio sponsoringu sportowego dołącza klub z dużym potencjałem w najwyższej klasie rozgrywkowej. Umowa ze Spójnią Stargard to
kolejny krok do zrealizowania naszego głównego celu działań marketingowych, jakim jest zbudowanie takiego poziomu świadomości i
rozpoznawalności marki PGE, by każdy Polak chciał być jej klientem – mówi Henryk Baranowski, prezes zarządu PGE Polskiej
Grupy Energetycznej.
Współpraca sponsoringowa ze Spójnią Stargard to także wparcie dla lokalnej społeczności, z którą jesteśmy związani dzięki naszym
aktywom wchodzącym w skład Zespołu Elektrowni Dolna Odra. To dla nas jedna ze strategicznych lokalizacji, w której zamierzamy
uruchomić dużą inwestycję związaną z budową dwóch nowych bloków energetycznych zasilanych niskoemisyjnym gazem.
Przedsięwzięcie to pozwoli odtworzyć potencjał produkcyjny Elektrowni Dolna Odra, a jednocześnie, ze względu na dużą skalę, będzie z
pewnością kołem zamachowym zarówno lokalnej, jak i krajowej gospodarki – mówi Ryszard Wasiłek, wiceprezes zarządu ds.
operacyjnych PGE Polskiej Grupy Energetycznej.
To wielki dzień dla klubu, ponieważ wiążemy się umową z tak uznanym partnerem, jakim jest PGE Polska Grupa Energetyczna, będąca
jednym z liderów polskiej gospodarki. Jestem przekonany, że podpisany właśnie kontrakt otworzy przed klubem nowe możliwości i
nadchodzący sezon drużyna zakończy z rezultatem satysfakcjonującym zarówno klub, kibiców, jak i naszego nowego sponsora. W tym
roku świętujemy również 70-lecie istnienia, więc nowe otwarcie, które niesie za sobą ten kontrakt, doskonale wpisuje się w obchody
jubileuszu klubu z tak długą tradycją – mówi Paweł Ksiądz, prezes zarządu Spójni Stargard Sportowej S.A.
PGE Polska Grupa Energetyczna od lat współpracuje z profesjonalnymi drużynami najpopularniejszych dyscyplin sportowych,
wzbudzających najwięcej emocji wśród kibiców. Są wśród nich m.in. siatkówka (PGE Skra Bełchatów), piłka ręczna (PGE Vive Kielce) i
piłka nożna (PGE FKS Stal Mielec). PGE sponsoruje zarówno utytułowane kluby z bogatymi tradycjami, jak i sportowców
indywidualnych.
Jednym z kluczowych projektów sponsoringowych Grupy PGE jest od lipca 2015 roku sponsoring tytularny najnowocześniejszej areny
wielofunkcyjnej w Polsce – PGE Narodowego, na którym gra piłkarska reprezentacja Polski. Do kluczowych projektów zalicza się
również sponsoring tytularny najlepszej ligi żużlowej na świecie – PGE Ekstraligi.
Grupa PGE aktywnie angażuje się również w sport amatorski wspierając inicjatywy lokalne na terenie całego kraju, zwłaszcza poprzez
promocję sportu wśród dzieci i młodzieży. Działania sponsoringowe w zakresie sportu wspierają również realizację zadań w ramach
społecznej odpowiedzialności biznesu.
PGE Polska Grupa Energetyczna jest liderem na rynku energii i ciepła. Ponad 40 proc. prądu płynącego z gniazdek polskich domów i
przedsiębiorstw wyprodukowały elektrownie Grupy. Sieć linii, którymi PGE dystrybuuje energię do swoich klientów, pokrywa swoim
zasięgiem niemal 40 proc. obszaru kraju, a jej długość – wynosząca ponad 280 tys. km – wystarczyłaby na 7-krotne oplecenie kuli
ziemskiej na wysokości równika.
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