PGE sponsorem tytularnym PGE FKS Stali
Mielec
PGE Polska Grupa Energetyczna rozszerzyła współpracę z mieleckim klubem piłkarskim i jest od dzisiaj jego sponsorem tytularnym. Klub
nosi teraz nazwę PGE FKS Stal Mielec, a jego celem w tym sezonie jest awans do Ekstraklasy.
PGE współpracuje z PGE FKS Stalą Mielec od 2016 r., a od tego roku jest sponsorem tytularnym klubu. Od maja Grupa PGE jest również
sponsorem tytularnym Akademii Piłkarskiej PGE FKS Stal Mielec.
PGE jest największą ﬁrmą energetyczną w Polsce i codziennie dostarcza prąd do ponad 5 milionów gospodarstw domowych i ﬁrm.
Zgodnie z naszą strategią marki wspieramy najlepsze i najbardziej ambitne projekty w sporcie zawodowym. Pamiętamy także o takich
inicjatywach, które dopiero budują potencjał polskiego sportu. Dlatego właśnie oprócz klubu sponsorujemy również Akademię Piłkarską
PGE FKS Stal Mielec. Liczę, że nasza współpraca pozwoli wzmocnić pozytywne relacje z całą lokalną społecznością – mówi Henryk
Baranowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.
Umowa została podpisana na rok. Przez ten rok celem sportowym PGE FKS Stali Mielec będzie awans klubu do Ekstraklasy. Mecze FKS
Stali Mielec cieszą się dużą popularnością wśród kibiców i mają jedną z najwyższych frekwencji w Fortuna I Lidze. Klub jest obecnie
najbardziej rozpoznawalną marką piłkarską na Podkarpaciu, a współpraca z nim stwarza potencjał do umacniania pozycji marki PGE, tym
samym lojalizacji klientów na obszarze dystrybucyjnym PGE.
Od maja bieżącego roku PGE jest również sponsorem tytularnym Akademii PGE FKS Stali Mielec, w której trenuje ok. 500 młodych
zawodników i zawodniczek. Wsparcie PGE pozwala rozwinąć działalność Akademii, dzięki czemu będzie mogła w przyszłości starać się o
miano najlepszej akademii w Polsce.
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) i hokej (PGE Orlik Opole). PGE sponsoruje zarówno utytułowane kluby z bogatymi tradycjami, jak i sportowców indywidualnych.
Jednym z kluczowych projektów sponsoringowych od lipca 2015 roku jest sponsoring tytularny najnowocześniejszej areny wielofunkcyjnej
w Polsce – PGE Narodowego, na którym gra piłkarska reprezentacja Polski. Do kluczowych projektów Grupa zalicza również 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.
Prowadzona działalność sponsoringowa ma na celu przede wszystkim wzrost świadomości i rozpoznawalności marki, tym samym
wsparcie działań sprzedażowych w obszarze pozyskiwania nowych klientów oraz budowania lojalności klientów już obsługiwanych.
Działania sponsoringowe w zakresie sportu wspierają również realizację zadań w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu.
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