PGE VIVE Kielce ze sponsorem tytularnym przez
kolejne 2 lata
PGE Polska Grupa Energetyczna pozostanie sponsorem tytularnym najlepszej polskiej drużyny piłki ręcznej mężczyzn. Mistrzowie Polski
przez 2 kolejne sezony będą występowali pod nazwą PGE VIVE Kielce.
Logo największego przedsiębiorstwa sektora elektroenergetycznego w Polsce znajdzie się m.in. na strojach zawodników oraz w Hali
Legionów, gdzie drużyna rozgrywa mecze w roli gospodarza. Promocja marki PGE będzie miała miejsce podczas wszystkich meczów
PGNiG Superligi, Pucharu Polski i Ligi Mistrzów EHF w sezonach 2019/2020 i 2020/2021.
Z drużyną PGE VIVE Kielce jesteśmy związani od 2017 roku i bardzo cenimy sobie tę współpracę. Piłkarze ręczni z Kielc dostarczają
kibicom wielu pozytywnych emocji odnosząc sukcesy nie tylko w Polsce, gdzie zdominowali rozgrywki ligowe, ale i w Europie. Dlatego
popularność i osiągnięcia klubu to dla nas gwarancja promocji marki na najwyższym poziomie – mówi Henryk Baranowski, prezes
zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.
W Kielcach mamy najlepszą drużynę piłki ręcznej w Polsce, a PGE jest liderem polskiej gospodarki. Dlatego razem z naszym sponsorem
tytularnym wzajemnie do siebie pasujemy. PGE daje nam pozytywną energię, którą przekładamy na sukcesy sportowe. Wierzę, że dzięki
kontynuacji naszej współpracy, nie tylko kibice w Kielcach, ale całe środowisko polskiej piłki ręcznej będzie dumne z naszej drużyny –
mówi Bertus Servaas, prezes zarządu KS Vive Handball Kielce S.A.
Piłka ręczna jest kluczową dyscypliną dla polskiego sportu. Kontynuacja współpracy między PGE a PGE VIVE Kielce to wyraz
zaangażowania największej polskiej grupy energetycznej w rozwój i promocję polskiego sportu zawodowego zarówno w kraju, jak i za
granicą. Jestem przekonana, że ta współpraca przyczyni się do podniesienia i tak już wysokiego poziomu polskiej sekcji piłki ręcznej, a
zdobyte medale i puchary będą cieszyć wszystkich Polaków – mówi Anna Krupka, sekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i
Turystyki.
PGE VIVE Kielce to najlepsza polska drużyna piłki ręcznej mężczyzn - 16-krotny Mistrz Polski, 16-krotny zdobywca Pucharu Polski i
zwycięzca Ligi Mistrzów w 2016 roku. W sezonie 2018/2019 szczypiorniści z Kielc awansowali do Final Four Ligi Mistrzów piłkarzy
ręcznych. Wywalczyli także ósmy z rzędu tytuł Mistrza Polski pokonując w ﬁnale PGNiG Superligi Wisłę Płock. Dzięki temu triumfowi
PGE VIVE została najbardziej utytułowanym polskim klubem w historii. Do kolekcji trofeów kielczanie dołożyli także Puchar Polski.
Grupa PGE od wielu lat aktywnie włącza się w inicjatywy sportowe na najwyższym poziomie, sponsorując drużyny różnych dyscyplin
sportowych skupiających największą uwagę kibiców. Są wśród nich m.in. siatkówka (PGE Skra Bełchatów), piłka ręczna (PGE VIVE
Kielce), piłka nożna (PGE FKS Stal Mielec) i koszykówka (PGE Spójnia Stargard). PGE sponsoruje również sportowców indywidualnych –
Zoﬁę Klepacką (windsurﬁng), Waldemara Stawowczyka (psie zaprzęgi), pływaków Alicję Tchórz i Konrada Czerniaka, lekkoatletów
Klaudię Siciarz i Damiana Czykiera oraz łyżwiarza szybkiego Artura Nogala. Jednym z kluczowych projektów sponsoringowych od lipca
2015 roku jest także sponsoring tytularny najnowocześniejszej areny wielofunkcyjnej w Polsce – PGE Narodowego oraz sponsoring
tytularny najlepszej ligi żużlowej na świecie – PGE Ekstraligi. PGE angażuje się także w sport amatorski wspierając inicjatywy lokalne na
terenie działania Grupy, zwłaszcza poprzez promocję sportu wśród dzieci i młodzieży.
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