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Firma VELUX oficjalnym sponsorem XII Mistrzostw Europy w Piłce 

Ręcznej Mężczyzn 

VELUX, lider światowego rynku okien dachowych, został oficjalnym sponsorem 

Mistrzostw Europy w Piłce Ręcznej Mężczyzn, które odbędą się  

w Polsce od 15 do 31 stycznia 2016 roku. 

Grupa VELUX promuje energooszczędne, zdrowe i komfortowe budownictwo, ale także 

aktywny i zdrowy tryb życia, dlatego od wielu lat angażuje się w sponsoring sportowy.  

„Jesteśmy silnie obecni w Polsce już od 25 lat. Nasze wejście w oficjalny sponsoring 

Mistrzostw Europy w Piłce Ręcznej Mężczyzn, które będą jedną z najważniejszych imprez 

sportowych w naszym kraju, to naturalna konsekwencja przyjętej strategii marketingowej. 

Piłka ręczna ma w Polsce długą tradycję, a także wielu wiernych kibiców. W związku tym 

planujemy wiele aktywności i chcemy zaprosić liczne grono naszych partnerów z Polski i z 

Europy.” – zapowiada Jacek Siwiński, dyrektor generalny VELUX Polska. 

Oficjalne porozumienie zostało podpisane 18 sierpnia 2015 roku pomiędzy Grupą VELUX a 

agencją Infront Sports & Media, wyłącznym partnerem Europejskiej Federacji Piłki Ręcznej 

do organizacji Mistrzostw. Od 15 do 31 stycznia w Gdańsku, Krakowie, Wrocławiu i 

Katowicach najlepsze drużyny Europy będą walczyły o kolejne miejsca w turnieju. Mecze 

finałowe odbędą się w nowo otwartej hali Tauron Arenie w Krakowie.  

"Marka VELUX jest mocno kojarzona z piłką ręczną, dzięki długoletniemu sponsoringowi 

tytularnemu VELUX EHF Ligii Mistrzów. Mistrzostwa Europy w Piłce Ręcznej Mężczyzn 2016 

zapowiadają się na największe Mistrzostwa Europy wszech czasów. Dzięki rozszerzeniu 

swojej działalności sponsoringowej w ramach piłki ręcznej, Grupa VELUX ma szansę na 

jeszcze większą ekspozycję swojej marki zarówno w Polsce, jak i na świecie” – zauważa 

Jean Brihault, przewodniczący Światowej Organizacji Piłki Ręcznej.  

Umowa obejmuje szeroki wachlarz świadczeń m.in. reklamę na płycie boiska oraz na 

ekranach LED. Wartości kontraktu nie podano do publicznej wiadomości. 
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Pytania dziennikarzy: 
 
Agnieszka Kamińska 
PR Manager, VELUX Polska 
tel.: (+48) 502 410 414, (22) 33 77 053 
e-mail: agnieszka.kamińska@velux.com 
 
Ewa Łukawska 
PR Manager, Komunikado PR  
tel.: (+48) 507 091 294, (22) 64 91 953 
e-mail: ewa.lukawska@komunikado.pl 

 

 
 
 

 

Informacje o Grupie VELUX 

Dzięki światłu dziennemu i świeżemu powietrzu, których dostarczają produkty VELUX, powstają lepsze warunki 

mieszkalne. Oferta VELUX obejmuje szeroki asortyment okien do poddaszy oraz świetlików wraz z rozwiązaniami 

przeznaczonymi do płaskiego dachu. VELUX oferuje również różnego rodzaju rolety wewnętrzne i zewnętrzne, 

żaluzje, produkty izolacyjne oraz do zdalnego sterowania. Grupa VELUX posiada swoje fabryki w 11 krajach, a 

przedstawicielstwa handlowe w blisko 40 krajach. Jest jedną z najsilniejszych marek na światowym rynku 

materiałów budowlanych, a jej produkty są sprzedawane niemal na całym świecie. W Grupie VELUX zatrudnionych 

jest około 10 tys. osób, a jej właścicielem jest VKR Holding A/S. Więcej informacji na stronie www.velux.com. 

 

Informacja o VELUX i spółkach siostrzanych w Polsce 
VELUX i spółki siostrzane w Polsce, należące do duńskiego holdingu VKR, są największym producentem 

i eksporterem okien dachowych z Polski, a ich poziom obrotów wynosi ponad 1,43 mld zł. Zatrudniają w sumie  

ponad 3300 osób, w tym większość w czterech fabrykach zlokalizowanych w Gnieźnie (dwie fabryki), Namysłowie 

i Wędkowach koło Tczewa. Firma cały czas się rozwija i inwestuje w nowe technologie, dbając jednocześnie  

o najwyższe standardy jakości, bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska. W ciągu ostatnich dwóch lat VELUX  

i spółki siostrzane zainwestowały w Polsce ponad 350 mln zł, z czego 250 mln zostało przeznaczone na modernizację 

fabryk i dostosowanie ich do produkcji Nowej Generacji okien VELUX. Była to największa inwestycja w ponad 20-

letniej historii VELUX w Polsce. Okna Nowej Generacji – bardziej energooszczędne, dostarczające więcej światła, 

zapewniające większy komfort w instalacji i użytkowaniu, zastąpiły całkowicie starą ofertę.  

 

 

 

http://www.velux.com/

