Η SPAR κοντά στον αθλητισμό
Νέα συμφωνία έχει υπογραφεί μεταξύ της SPAR
International και της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας
Στίβου, η οποία επεκτείνει τη συνεργασία τους
για άλλα 8 χρόνια, μέχρι το 2027. Η SPAR
International ήταν ο κύριος χορηγός μεγάλων
αθλητικών γεγονότων από το 1996. Αυτή είναι η
πρώτη φορά που το συμβόλαιο έχει υπογραφεί
για οκτώ συνεχή χρόνια, και αυτό είναι μια
ένδειξη της μεγάλης δέσμευσης της SPAR για
προώθηση της υγιεινής ζωής μέσω του
αθλητισμού. Η νέα συμφωνία αρχίζει από το
Γενάρη του 2020 και σφραγίζει τη χορηγία της
SPAR στα ακόλουθα αθλήματα:





Ευρωπαϊκό Πρωταθλήματα Κλειστού Στίβου (κάθε δύο χρόνια)
Ευρωπαϊκό Πρωταθλήματα Στίβου (κάθε δύο χρόνια)
SPAR Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανώμαλου Δρόμου (κάθε χρόνο)
Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ομάδων (κάθε δύο χρόνια)

Η SPAR International δεσμεύτηκε επίσης για χορηγία του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος U18 το 2020,
παράλληλα με τη χορηγία του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος U20 και U23 το 2021, τονίζοντας έτσι την
υποστήριξή της στον αθλητισμό για νέους.
Η ανακοίνωση της συμφωνίας έγινε στις 28 Φεβρουαρίου στο επίσημο δημοσιογραφικό συνέδριο της
Γλασκόβης , πριν από το Ευρωπαϊκό Πρωταθλήματα Κλειστού Στίβου (1-3 Μαρτίου), στο Emirates
Arena.
Μιλώντας για την καινούρια χορηγία ο Διευθύνων Σύμβουλος της SPAR International Tobias Wasmuht
ανάφερε τα εξής: «Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι με την επέκταση της συνεργασίας μας με την
Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Στίβου, μια συνεργασία πέραν των είκοσι χρόνων. Η χορηγία μας σε αυτά τα
σημαντικά αθλητικά γεγονότα είναι πολύ σημαντική για μας αφού προωθεί την ανάπτυξη της SPAR
ανά το παγκόσμιο. Η SPAR, ως υπεύθυνος έμπορος λιανικής, ήταν πάντα ένας σταθμός για πελάτες που
επιζητούσαν έναν υγιεινό τρόπο ζωής και αυτό το αποδεικνύει μέσα από τη συνεργασία της με την
Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Στίβου».
Ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Στίβου Sven-Arne Hansen πρόσθεσε τα εξής: « Η SPAR ήταν
ο κύριος μας χορηγός από το 1996 και είμαστε πολύ χαρούμενοι που συνεχίζουμε τη συνεργασία μας.
Είναι ζωτικής σημασίας για μας να έχουμε χορηγούς όπως η SPAR. Έχουμε κοινούς στόχους για
βελτίωση της υγείας ανά το παγκόσμιο και ελπίζουμε στη διατήρηση αυτής της σχέσης».
Η Κύπρος και η Ελλάδα πήραν μέρος στο πρόσφατο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου με πολύ
καλά αποτελέσματα. Ιστορικής σημασίας είναι το πρώτο χρυσό μετάλλιο της Κύπρου, το οποίο κέρδισε
ο Μίλαν Τραϊκοβιτς στα 60 μέτρα μετ’ εμποδίων. Η SPAR έχει παρουσία και στην Κύπρο με το πρώτο
της κατάστημα που λειτουργεί στη Λάρνακα, σε συνεργασία με το Συγκρότημα ERMES, του Ομίλου CTC.
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