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MasterCard pokračuje v sponzorovaní Ligy majstrov
UEFA
Partnerstvo trvá už od roku 1994

Londýn, 2. júla 2015 – Spoločnosť MasterCard oznámila, že predĺžila svoje
dlhoročné partnerstvo s Ligou majstrov UEFA, a to o ďalšie tri sezóny, do roku
2018. Obnova zahŕňa taktiež sponzoring Superpoháru UEFA, finále UEFA Ligy
majstrov žien a finále Ligy majstrov pre mládež. Na základe dohody bude
MasterCard tiež pokračovať ako oficiálny poskytovateľ hráčskych sprievodov.
Spoločnosť MasterCard podporuje najprestížnejšiu klubovú futbalovú súťaž
Európy viac ako dvadsať rokov.
Byť hráčskym sprievodom dáva deťom z celého sveta exkluzívnu možnosť
vychutnať si zážitok v podobe cesty na štadión po boku ich obľúbených hviezd
počas všetkých zápasov Ligy majstrov UEFA, vrátane finále, ktoré sa v roku
2016 bude konať na štadióne San Siro v Miláne.
Raja Rajamannar, marketingový riaditeľ spoločnosti MasterCard,
povedal: „Na obnovenie partnerstva s Ligou majstrov UEFA sme veľmi hrdí,
navyše táto spolupráca trvá už od roku 1994. Počas týchto rokov sme mali
možnosť zažiť veľa nezabudnuteľných momentov a vidíme, že vášeň futbalových
fanúšikov po celom svete stále rastie. Tešíme sa na ďalšie tri sezóny podpory
najprestížnejšej európskej klubovej súťaže, spolu s podporou Superpohára UEFA,
finále UEFA Ligy majstrov žien a finále Ligy majstrov pre mládež.“
Guy-Laurent Epstein, marketingový riaditeľ UEFA Events SA, doplnil:
„MasterCard je naším dlhoročným aktívnym sponzorom už od roku 1994 a my
sme šťastní, že toto partnerstvo bude pokračovať aj naďalej. Mať podporu
globálnej a dôveryhodnej spoločnosti ako MasterCard je pre Ligu majstrov UEFA
veľkým prínosom. Prostredníctvom svojich rozsiahlych aktivít na globálnej úrovni
bude MasterCard aj naďalej zohrávať kľúčovú úlohu v približovaní Ligy majstrov
UEFA bližšie k fanúšikom.“

O spoločnosti MasterCard
MasterCard (NYSE: MA), www.mastercard.com, je jednotka v inteligentných, pohodlných
a bezpečných platbách. Prevádzkujeme najrýchlejšiu sieť pre spracovanie platieb, ktorá prepája
spotrebiteľa, finančné inštitúcie, obchodníkov, vlády a podniky vo viac ako 210 krajinách
a teritóriách celého sveta. Produkty a riešenia spoločnosti MasterCard ešte viac uľahčujú,
zabezpečujú a zefektívňujú každodenné obchodné činnosti – napríklad nakupovanie, cestovanie,
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podnikanie a hospodárenie s financiami. Sledujte nás na Twitteri @MasterCardNews, pripojte sa k
diskusii na CashlessPioneers Blog a prihláste sa k odberu najnovších správ v Engagement Bureau.
Pre ďalšie informácie kontaktujte:
Bára Dlabáčková, Best Communications, 602 161 138, barbora.dlabackova@bestcg.com
Tereza Kůželová, Best Communications, 602 250 486, tereza.kuzelova@bestcg.com

