PGE sponsorem tytularnym Vive Kielce
PGE Polska Grupa Energetyczna została partnerem tytularnym Vive Kielce, najbardziej uznanego polskiego klubu piłki ręcznej. Od dziś
najlepsza drużyna szczypiornistów w kraju nosi nazwę PGE Vive Kielce. Umowę podpisano na 1 rok.
Podpisy pod najbardziej prestiżowym tegorocznym kontraktem sponsoringowym w Polsce złożono 31 sierpnia 2017 r. Tym samym
czternastokrotny mistrz i zdobywca Pucharu Polski oraz zwycięzca Ligi Mistrzów w sezonie 2015/2016 w nadchodzących rozgrywkach
będzie nosił nazwę PGE Vive Kielce. Logo partnera tytularnego klubu, PGE Polskiej Grupy Energetycznej, największego wytwórcy ciepła
oraz energii ze źródeł tradycyjnych i odnawialnych w Polsce, znajdzie się także na strojach klubowych zawodników oraz w Hali Legionów,
w której drużyna występuje jako gospodarz zawodów.
Założony w 1965 roku męski klub piłki ręcznej Vive Kielce jest pierwszym polskim zespołem klubowym, który wygrał elitarne rozgrywki o
Puchar Europy w maju 2016 roku, a we wrześniu tego też roku wystąpił w Klubowych Mistrzostwach Świata IHF Super Globe,
zdobywając brązowy medal.
PGE, jako największa grupa kapitałowa w branży elektroenergetycznej, zgodnie ze swoją strategią komunikacji wspiera największe i
najbardziej prestiżowe projekty w Polsce. Profesjonalna piłka ręczna to dyscyplina bardzo widowiskowa i ciesząca się dużym
zainteresowaniem, której brakowało w naszym portfolio sponsoringu sportowego. PGE Vive Kielce od lat dostarcza milionom kibiców piłki
ręcznej w Polsce i na świecie emocji na najwyższym poziomie. Pasujemy do siebie. Liczę, że umowa z klubem to kolejny krok do
zrealizowania naszego głównego celu działań marketingowych, czyli osiągnięcia takiego poziomu świadomości i rozpoznawalności marki
PGE, by każdy Polak chciał być jej klientem – mówi Henryk Baranowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej .
Od lat jesteśmy liderami w polskiej piłce ręcznej, dlatego szczególnie cieszę się, że wiążemy się umową z jednym z liderów polskiej
gospodarki, a jednocześnie tak uznaną ﬁrmą jak PGE Polska Grupa Energetyczna. Stawiamy sobie wysokie cele, chcemy by Polacy byli
dumni z gry naszej wspólnej drużyny. Razem chcemy osiągać rezultaty o których będzie głośno w Europie i które dadzą chlubę zarówno
klubowi, jak i jego sponsorom – mówi Bertus Servaas, prezes zarządu KS Vive Handball Kielce 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), koszykówka (PGE Turów
Zgorzelec) i piłka nożna (PGE GKS Bełchatów). 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.
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. Niemal 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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