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Nexen Tire bude i po další dvě sezóny hlavním partnerem hokejového
klubu BK Mladá Boleslav

Hokejový klub BK Mladá Boleslav v sezóně 2015/16 historicky poprvé postoupil do
semifinále play-off nejvyšší české hokejové soutěže a zaznamenal nejlepší dosavadní
umístění ve své více než stoleté historii. Letošní sezóna 2016/17 začala 9. září a klub BK
Mladá Boleslav se netají velkými ambicemi a vysokým očekáváním svých fanoušků.
Jedním z hlavních sponzorů hokejového klubu bude v nadcházejících dvou letech opět
jihokorejská společnost Nexen Tire, která mladoboleslavský hokej podporuje již od
roku 2015.
V rámci rozšířeného partnerství plánuje Nexen Tire více prezentovat svou značku. A to
nejenom hokejovým fanouškům, ale i široké veřejnosti. Loga Nexen Tire zdobí nejenom
kluziště, lavičky a dvě velké LED obrazovky v domovské aréně klubu BK Mladá Boleslav, ale
i helmy a dresy hráčů. Kromě toho Nexen Tire plánuje zvýšit povědomí o značce
marketingovými aktivitami, včetně podpory různých společenských a sportovních akcí, které
se zaměří jak na obchodní partnery, tak i na hokejové fanoušky.
„Nexen Tire pokračuje v zavádění nových sportovně-marketingových aktivit, tak aby se co
nejvíce přiblížily potencionálním zákazníkům a zvýšily povědomí o značce. Spolu s vysoce
energickým obrazem ledního hokeje v České republice se Nexen Tire prezentuje jako
dynamická inovativní značka. Nexen Tire je velmi rád, že může mít i po další dvě sezóny
příležitost podporovat hokejový klub BK Mladá Boleslav a těšit se na excelentní výkony týmu i
v nové, již započaté sezóně,“ uvedl Petr Pospíšil, External Affairs Manager společnosti Nexen
Tire v České republice.
Nexen Tire v současnosti posiluje svou globální přítomnost se zaměřením na evropský trh a
v České republice se od roku 2015 připravuje na výstavbu nové továrny. Výrobní provoz se
bude pyšnit nejmodernějšími automatizačními systémy a vysoce ekologicky šetrnými
technologiemi. Plnohodnotné spuštění provozu je naplánováno na rok 2018. Vzhledem ke
strategické poloze průmyslové zóny Triangle na Žatecku se očekává, že továrna bude plnit
funkci důležitého výrobního partnera pro přední evropské automobilky.

O SPOLEČNOSTI NEXEN TIRE
Nexen Tire patří mezi největší světové výrobce pneumatik. Společnost byla založena v roce 1942,
sídlí v jihokorejském Jangsanu a Soulu. Nexen Tire je jeden z nejrychleji rostoucích výrobců
pneumatik na světě a spolupracuje s 491 prodejci se sídlem ve 141 zemích na světě. Společnost
vlastní tři výrobní závody, dva v Koreji (Jangsan a Changnyeong) a jeden v Čching-tao v Číně. Další
závod, první mimo asijský kontinent, se bude nacházet v Žatci. Ten bude uveden do provozu v roce
2018. Nexen Tire vyrábí pneumatiky pro osobní automobily, SUV a pro lehké nákladní automobily
s pokročilou technologií a vynikajícími výsledky v oblasti designu. Společnost se také zaměřuje na
výrobu UHP pneumatik, které jsou založeny na velmi pokročilých technologiích. Nexen Tire dodává
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své pneumatiky prémiové kvality těm největším výrobcům automobilů v různých zemích po celém
světě. V roce 2014 dosáhla společnost čtyř největších ocenění v oblasti designu, a to poprvé mezi
jednotlivými výrobci pneumatik na světě.
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