UNIQA sa stala generálnym
partnerom nášho najlepšieho
mužského lyžiara Adama Žampu
UNIQA sa stala generálnym partnerom najlepšieho slovenského reprezentanta v zjazdovom lyžovaní v mužskej kategórii Adama
Žampu. Po Veronike Zuzulovej a Petre Vlhovej ide už o tretieho špičkového lyžiara, ktorý bude pretekať v modrej helme UNIQA.

Adam Žampa dosiahol v minulej sezóne historicky najlepšie výsledky v svetovom pohári, kde sa viackrát prebojoval do top 10-tky a tento
výkon potvrdil aj na Majstrovstvách sveta, kde sa umiestnil na 8. mieste. Ide o najlepší slovenský individuálny výsledok z Majstrovstiev sveta
v mužskej kategórii. Adam sa ako prvý Slovák kvalifikoval na finále Svetového pohára vo švajčiarskom Lenzerheide, kde potvrdil svoju
najúspešnejšiu sezónu.
Novú modrú prilbu UNIQA mu dnes oficiálne odovzdal generálny riaditeľ UNIQA Martin Žáček.
„Veríme, že modrá helma prinesie Adamovi šťastie rovnako, ako ho priniesla Veronike Velez Zuzulovej, keď sa stala sa 2.najlepšou
slalomárkou sveta a Petre Vlhovej, ktorá s ňou dokonca vyhrala veľký krištáľový glóbus. Adam Žampa ako najlepší slovenský mužský
reprezentant v lyžovaní robí pre slovenské lyžovanie naozaj veľa, je mimoriadne ľudský, húževnatý, pracuje na balanse medzi svojou fyzickou
a mentálnou kondíciou a je vzorom pre mnohých mladých športovcov. Aj preto je skvelým ambasádorom našich hodnôt a sme hrdí, že
môžeme byť jeho generálnym partnerom,“ komentuje uzavretie partnerstva generálny riaditeľ UNIQA Martin Žáček.
„UNIQA som vždy pozoroval z diaľky, pretože ju na helme nosili veľké mená, ako napr. Stephan Eberharter, ktorý bol mojim veľkým vzorom,
keď som bol ešte malý chlapec alebo špičkový lyžiar Benni Raich. Dnes je pre mňa veľká česť nosiť na helme UNIQA a som naozaj
veľmi poctený. Moja jediná podmienka bola, že si chcem vytvoriť na helme vlastný dizajn. Mám veľmi rád lietanie, preto na nej nájdete nity
z lietadla a anjela, ktorý ma bude na tom kopci strážiť. Verím, že táto modrá helma bude čo najlepšie reprezentovať Slovensko,“ povedal pri
preberaní helmy Adam Žampa.

UNIQA je neodmysliteľne spätá s podporou slovenského lyžovania už dlhé roky. Viac ako trinásť rokov podporovala ako generálny partner
Veroniku Velez Zuzulovú a 4 roky našu aktuálne najlepšiu lyžiarku na svete a držiteľku Veľkého krištáľového glóbusu za absolútne prvenstvo
vo Svetovom pohári Petru Vlhovú. Spolupráca s ňou však nekončí.
„UNIQA naďalej zostáva hlavným partnerom našej lyžiarskej hviezdy Petry Vlhovej, aj keď už nie v pozícii generálneho partnera na helme.
Sme však hrdí na to, že jej doposiaľ najväčšie úspechy sa spájajú práve s modrou helmou UNIQA a jej svetové úspechy sú najlepším
dôkazom, že podpora slovenských talentovaných športovcov má zmysel,“ hovorí generálny riaditeľ UNIQA Martin Žáček.
UNIQA má lyžovanie vo svojej firemnej DNA. Viac ako 13 rokov podporovala ako generálny partner Veroniku Velez Zuzulovú, s ktorou
spolupracuje aj naďalej. Po nej prebrala štafetu modrej UNIQA helmy naša najúspešnejšia lyžiarka Petra Vlhová, pri ktorej stála ako
generálny partner 4 roky a podpora cez hlavné partnerstvo pokračuje. Dvakrát tiež významne podporila Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní,
ktorý sa konal v Jasnej. Významným svetovým sponzorom zjazdového lyžovania je aj rakúsky koncern UNIQA, v rámci ktorého pôsobí aj
slovenská UNIQA. Dlhoročne ide o jedného z hlavných partnerov svetového lyžovania v Rakúsku a ako generálny partner podporoval
a podporuje špičkových rakúskych lyžiarov, ako je napr. Marco Schwarz, Marlies Schild, Benni Raich, či Stephan Eberharter.

