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Předseda představenstva společnosti ŠKODA
AUTO Bernhard Maier ocenil nejužitečnějšího hráče
IIHF Mistrovství světa v ledním hokeji 2017
› Švédsko vyhrálo 81. IIHF Mistrovství světa v ledním hokeji
› Více než miliarda lidí sledovala MS u televizních obrazovek, více než 686 000 hokejových
fanoušků pak přímo v arénách v Kolíně nad Rýnem a v Paříži
› Předseda představenstva společnosti ŠKODA AUTO Bernhard Maier předal trofej
nejužitečnějšímu hráči turnaje Williamu Nylanderovi
› Světový rekord: ŠKODA je již 25 let hlavním sponzorem IIHF Mistrovství světa v ledním hokeji
› Flotila vozů ŠKODA od roku 1992 ujela celkem více než šest milionů kilometrů
Mladá Boleslav, 22. května 2017 – Od 5. do 21. května se zraky hokejových fanoušků
z celého světa upíraly na IIHF Mistrovství světa v ledním hokeji v Kolíně nad Rýnem a Paříži.
Při 81. mistrovství světa, pořádaném Mezinárodní federací ledního hokeje IIHF (International
Ice Hockey Federation) bojovalo o titul 16 týmů. Ve finále se dne 21. května v kolínské
LANXESS Aréně prosadilo mužstvo Švédska. Bezprostředně po zápase předal předseda
představenstva společnosti ŠKODA AUTO Bernhard Maier trofej nejužitečnějšímu hráči
(Most Valuable Player, MVP), švédskému reprezentantovi Williamu Nylanderovi. Tato trofej je
oceněním pro nejlepšího a nejdůležitějšího hráče turnaje. Ještě v průběhu MS prodloužila
společnost ŠKODA AUTO své partnerství s IIHF o další čtyři roky do roku 2021.
Společnost ŠKODA AUTO a mezinárodní hokejová federace IIHF završili s 81. IIHF Mistrovstvím
světa v ledním hokeji další úspěšnou kapitolu své společné úspěšné historie. Od roku 1993 – již po
pětadvacáté za sebou – podporuje ŠKODA IIHF Mistrovsví světa v ledním hokeji z pozice
oficiálního hlavního sponzora. Tím si česká automobilka vysloužila další zápis do Guinessovy knihy
rekordů: za nejdelší hlavní sponzoring v historii sportovních mistrovství světa. Oficiálním vozem
této vrcholné sportovní akce je ŠKODA dokonce o rok déle. Pro potřeby IIHF Mistrovství světa
2017 poskytla ŠKODA celkem 55 vozů. V uplynulých 25 letech ujela flotila celkově více než šest
milionů kilometrů. V přepočtu tak vozy, poskytnuté společností ŠKODA AUTO, objely 140krát
kolem zeměkoule – a jízda nemusela být nikdy přerušena z důvodu technické závady.
Jako hlavní sponzor byla ŠKODA na IIHF Mistrovsví světa prominentně zastoupena: Logo české
automobilky zdobilo středový vhazovací kruh i mantinely ledových ploch. Aktuální modely značky
byly vystaveny v bezprostřední blízkosti ledové plochy, divákům je značka představila i v arénách či
v jejich okolí. V takzvaných Fan-zónách nabídla ŠKODA pestrý doprovodný program, související
s tímto populárním sportem. ŠKODA byla také exkluzivním partnerem aplikace ,IIHF App‘, která
uživatelům v přímém přenosu poskytovala aktuální informace, výsledky i statistiky k MS – včetně
gólového alarmu. Uživatelé si ze svých selfie-záběrů mohli také vytvořit hráčské karty se svým
oblíbeným týmem či hráčem a ty pak sdílet s přáteli.
Ještě v průběhu hokejového mistrovství v Kolíně nad Rýnem a v Paříži prodloužila společnost
ŠKODA AUTO své oficiální hlavní sponzorství IIHF Mistrovství světa v ledním hokeji o další čtyři
roky, až do roku 2021. Smlouvu o prodloužení partnerství představil předseda představenstva
společnosti ŠKODA AUTO Bernhard Maier, prezident IIHR Dr. René Fasel a prezident a CEO
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společnosti Infront Sports & Media Philippe Blatter minulý pátek v LANXESS Aréně v Kolíně nad
Rýnem.
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Fotografie k tématu:
Předseda představenstva společnosti ŠKODA AUTO
vyznamenal nejužitečnějšího hráče IIHF Mistrovství
světa v ledním hokeji
Předseda představenstva společnosti ŠKODA AUTO
Bernhard Maier předává trofej pro nejužitečnějšího hráče
turnaje William Nylanderovi.
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ŠKODA je na další čtyři roky oficiálním hlavním
sponzorem IIHF Mistrovství světa v ledním hokeji
Smlouvu o prodloužení partnerství představili prezident
IIHF Dr. René Fasel, předseda představenstva společnosti
ŠKODA AUTO Bernhard Maier, prezident Wanda Sports
Holding Lincoln Zhang a prezident a CEO společnosti
Infront Sports & Media Philippe Blatter v pátek 19. května
2017 v Lanxess Aréně v Kolíně nad Rýnem.
Pětadvacetileté angažmá bylo mimo jiné oceněno i
zápisem do Guinessovy knihy rekordů za „nejdelší hlavní
sponzoring v historii sportovních mistrovství světa".
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ŠKODA AUTO
› je jednou z nejstarších automobilek na světě. Společnost založená v roce 1895, v období počátků automobilu,
dodnes sídlí v Mladé Boleslavi,
› má v současnosti následující modelové řady osobních automobilů: CITIGO, FABIA, RAPID, OCTAVIA, YETI,
KODIAQ a SUPERB,
› v roce 2016 dodala zákazníkům celosvětově více než 1 milion vozů,
› od roku 1991 patří koncernu Volkswagen, jednomu z globálně nejúspěšnějších automobilových výrobců. ŠKODA
AUTO v koncernovém svazku samostatně vyrábí a vyvíjí vedle vozů také komponenty jako motory a převodovky,
› provozuje tři výrobní závody v České republice; vyrábí v Číně, Rusku, na Slovensku a v Indii většinou
prostřednictvím koncernových partnerství, dále také na Ukrajině a v Kazachstánu ve spolupráci s lokálními partnery,
› zaměstnává celosvětově více než 30 000 pracovníků a je aktivní na více než 100 trzích.
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