
Działalność sponsoringowa

Działalność sponsoringową prowadzimy zgodnie z przyjętymi zasadami i kierunkami sponsoringu w Grupie Kapitałowej LOTOS oraz
strategią społecznej odpowiedzialności biznesu. Współpraca z beneficjentami odbywa się przede wszystkim na terenie kraju, w
powiatach i województwach, gdzie zlokalizowane są siedziby i prowadzona jest działalność naszych spółek. Wspieramy inicjatywy
i wydarzenia przede wszystkim w obszarach sportu oraz kultury i sztuki.

LOTOS głównym sponsorem piłkarskiej reprezentacji Polski

Dysponując kompetencjami w zakresie wieloletniego sponsoringu klubów i projektów sportowych z pełną odpowiedzialnością
w 2015 roku podjęliśmy się roli Sponsora Głównego narodowej Reprezentacji w piłce nożnej. To dla nas wielkie, ambitne i ważne
emocjonalnie przedsięwzięcie. Wiemy bowiem, że nasza reprezentacja, jej postawa i sukcesy angażują wszystkich Polaków
i przynoszą chlubę także marce LOTOS. Jesteśmy dumni z faktu, że Reprezentacja Polski w piłce nożnej osiągnęła historyczny wynik
awansując do grona 8 najlepszych drużyn Starego Kontynentu podczas Mistrzostw Europy w lipcu 2016 roku.

Umowę z Polskim Związkiem Piłki Nożnej (PZPN) Grupa LOTOS podpisała 17 lutego 2015 roku na Stadionie Narodowym. Kontrakt
obowiązuje do 31 grudnia 2018 roku roku z pierwszeństwem jej kontynuacji.

W ramach współpracy z PZPN, uzyskaliśmy prawo do posługiwania się tytułem Głównego Sponsora Reprezentacji Polski w piłce
nożnej oraz do wykorzystywania we własnej działalności marketingowej oficjalnego logotypu reprezentacji Polski. Umowa
gwarantuje ekspozycję logotypu spółki na strojach treningowych reprezentacji. Logo LOTOSU znajduje się także na nośnikach
reklamowych podczas meczów drużyny narodowej rozgrywanych w naszym kraju. Ponadto logotyp Grupy LOTOS pojawia się
w centralnym miejscu tablic sponsorskich w czasie konferencji prasowych, na stronie internetowej PZPN, biletach oraz programach
meczowych. 

O naszym zaangażowaniu w tak ważną dla Polaków dyscyplinę sportu, jaką jest piłka nożna, świadczy także decyzja o włączeniu
w pakiet sponsoringowy Reprezentacji do lat 21.

Co jeszcze robimy dla polskiego sportu?

Więcej przykładów działalności sponsoringowej Grupy LOTOS:

Grupa LOTOS jest strategicznym partnerem załogi LOTOS Rally Team z udziałem kierowców rajdowych: Kajetana Kajetanowicza
i Jarosława Barana. Zobacz więcej

Grupa LOTOS jest sponsorem tytularnym polskiego klubu siatkarskiego LOTOS Trefl Gdańsk. Zobacz więcej
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http://www.kajto.pl/intro.html
http://www.sport.trefl.com/siatkowka/aktualnosci/
http://www.lotos.pl/1127/poznaj_lotos/zaangazowanie_w_sport

