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ŠKODA a Cirque du Soleil® navázali dlouhodobé partnerství 
 
› Spolupráce byla dohodnuta pro období příštích čtyř let 
› ŠKODA bude součástí propagace Cirque du Soleil 
› Představení Cirque du Soleil vidělo již více než 180 milionů diváků  
› Česká automobilka a Cirque du Soleil jsou svými chytrými nápady a inovačním duchem 

schopni nadchnout lidi na celém světě 
 

Mladá Boleslav, 20. července 2017 – Zábava a automobily k sobě patří. ŠKODA rozšířila 
propagaci značky o rozsáhlé partnerství s celosvětově známým Cirque du Soleil. Kanadská 
zábavní společnost je světově proslavená díky svým fascinujícím živým představením a 
velice talentovaným artistům. Představení Cirque du Soleil navštívilo více než 180 milionů 
diváků. Umělecký cirkus tento rok cestuje kolem světa s 10 různými programy. Mnoho 
z těchto představení se koná na důležitých evropských trzích značky ŠKODA. Kromě toho 
ještě v letošním roce odstartuje Cirque du Soleil velkolepě pojatý program v Číně. 
 
Spolupráce se slavným podnikem Cirque du Soleil otevírá značce ŠKODA mnoho možností, jak 
oslovit miliony potenciálních nových zákazníků. Komunita příznivců Cirque du Soleil je velká: cirkus 
má vskutku globální publikum, každoročně přiláká více než jedenáct milionů diváků a téměř 10 
milionů fanoušků sleduje kanadskou společnost na sociálních médiích. Česká automobilka bude 
nedílnou součástí propagace Cirque du Soleil v outdoorové reklamě, na tiskovinách, v televizních 
spotech a v rámci internetové prezentace Cirque du Soleil. Partnerství, dohodnuté do roku 2021, 
kromě toho zahrnuje velkoplošné marketingové kampaně a speciální VIP-zážitky, jako např. 
prohlídky zákulisí, setkání s umělci nebo propagační příležitosti spojené s Las Vegas. Právě v Las 
Vegas jsou tito specialisté na zábavu zastoupeni už více než dvacet let, a to hned několika show.  
 
Při svých představeních unáší Cirque du Soleil své publikum, tedy zejména rodiny, prvotřídní 
akrobacií, působivou choreografií a fascinujícími charaktery do magického světa a pravidelně je 
uvádí v úžas. Kanadský zábavný podnik průběžně vytváří nové show plné inovativních nápadů a 
prezentuje je na pódiích celého světa. Cirque du Soleil patří mezi celosvětově největší a 
nejvýznamnější zábavní podniky.  
 
Sluneční cirkus umí stále znovu a znovu nadchnout své publikum, stejně tak, jako automobily a 
produkty značky ŠKODA, které se vyznačují svými Simply Clever řešeními. Obě společnosti navíc 
spojuje přesnost a vysoké nároky na kvalitu. Show Cirque du Soleil jsou počínaje designem pódií, 
přes technické vybavení, až po uměleckou realizaci orientované na naprostou dokonalost. Tyto 
nároky uplatňuje i ŠKODA při výrobě svých automobilů.   
 
Společné rysy mají ŠKODA a Cirque du Soleil také co se týče zakladatelů. Již průkopníci mobility 
Václav Laurin a Václav Klement se vyznačovali vyvinutým smyslem pro inovace a nekonvenční 
řešení, s nímž neustále dobývali nové technické obzory. Totéž platí pro zakladatele Cirque de 
Soleil, Guye Lalibertého. Cirque du Soleil se na svých začátcích v roce 1984 stal z pouhé skupinky 
20 pouličních umělců cirkusem, který dal nový kabát cirkusovému umění a stal se tak 
mezinárodním leaderem v oblasti živého vystupování. Dnes má Cirque de Soleil přes 4 000 
zaměstnanců včetně 1 300 umělců, pocházejících z více než 50 různých zemí světa.  
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Spektrum aktivit spolupráce a sponzoringu společnosti ŠKODA AUTO je široké. ŠKODA se 
tradičně angažuje v mnoha sportovních odvětvích. Nejdůležitějšími pilíři strategie sponzoringu 
automobilky jsou lední hokej, cyklistika a motoristický sport. Na svém domácím trhu je ŠKODA 
partnerem řady významných kulturních akcí a patří mezi největší podporovatele kultury v České 
republice. Značka nyní rozšiřuje svůj celosvětový sponzoring o rozsáhlé partnerství s Cirque du 
Soleil. 
 
 
Pro další informace, prosím, kontaktujte: 
Jozef Baláž  Tomáš Kubík 
Vedoucí Komunikace podniku Tiskový mluvčí Corporate & Business  
T +420 326 811 773 T +420 326 811 749 
jozef.balaz@skoda-auto.cz            tomas.kubik@skoda-auto.cz     
 
Fotografie k tématu: 
 

 

ŠKODA a Cirque du Soleil navázali dlouhodobé 
partnerství 
Česká automobilka bude pevnou součástí 
marketingových aktivit celosvětově působícího 
zábavního podniku. 
 
 
 
Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 
  

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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