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Sajtóközlemény
A SPAR az U18-as atlétikai Európa-bajnokság szponzora
Már egy hónap sincs hátra az U18-as atlétikai Európa-bajnokságig, amely Győrben veszi
kezdetét, július 5-én. A SPAR International már 1996 óta az európai atlétika sport kiemelt
szponzora, de ez lesz az első alkalom, hogy a vállalat a 18 éves korosztály bajnokságát is
támogatja, amit még csak másodszor rendeznek meg.
A SPAR International és a SPAR Magyarország partnerségben támogatja azt a majdnem 1000
atlétát, akik a július 8-ig tartó eseményen részt vesznek. Ezek a fiatal sportolók összesen 48
országot képviselnek, és sokuk számára az Európa-bajnokság lesz az első nemzetközi
megmérettetés.
A 2001-ben vagy 2002-ben született versenyzők számára nyitott U18-as bajnokság helyszíne
az Olimpiai Sportpark lesz, de Győr egész városa gyönyörű környezetet biztosít az
eseménynek.
A SPAR Magyarország hozzájárul az esemény helyszíni lebonyolításához
A SPAR Magyarország jelentős helyszíni támogatást biztosít az U18-as Európa-bajnokságon a
SPAR Életmód sátor révén, amely sajátmárkás termékek kóstolóját, valamint számos
szórakoztató és fejlesztő játékot is kínál a fiataloknak. A vállalat ezen kívül 1500
ajándékcsomagot állít össze az esemény önkénteseinek, amelyben a SPAR convenience
üzemének sikertermékei, a SPAR enjoy. szendvicsek, valamint gyümölcsök is helyet kapnak.
Az ilyen jellegű események nemcsak a SPAR márka globális ismertségét növelik, hanem kiváló
lehetőséget is biztosítanak a SPAR International lokális partnereinek arra, hogy izgalmas
marketing kampányokat bonyolítsanak le. Az Európa-bajnokság felvezető időszakában a SPAR
Magyarország különböző saját közösségi média csatornáin, hírlevelében és bolti promóciós
szóróanyagok és plakátok segítségével hirdeti az eseményt, segítve az ismertség, valamint a
helyi sportolók támogatásának növelését.
Az U18-as Európa-bajnokság izgalmas versenynapokat tartogat, így érdemes feljegyezni a
dátumokat, és figyelemmel kísérni az atléták új generációjának eredményeit, közte minden
bizonnyal számos új rekorddal.

A SPAR Magyarország a kezdetek óta elkötelezett híve az egészséges életvitel
népszerűsítésének. A vállalat egészségtudatos és speciális termékkínálatának folyamatos
bővítésével és a rendszeres testmozgás támogatásával egyaránt partnere a professzionális
versenyzőknek és a szabadidős sportok szerelmeseinek is. A SPAR tavaly indított és idén
jelentősen kibővített Életmód Programja – a megfelelő táplálkozás és az aktív mozgás
kialakításával – mindenkinek segít, hogy könnyebben elérje kitűzött céljait az egészségtudatos
életmód megvalósítása terén. Az áruházlánc olyan nagyszabású rendezvények fő támogatója
is, mint Magyarország legnagyobb tömegsporteseménye, a tízezreket vonzó SPAR Budapest
Maraton® Futófesztivál.
További információkért keresse fel az esemény hivatalos weboldalát.
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