TISKOVÁ INFORMACE č. 18
Benzina je na Barum Czech Rally Zlín opět patronem zážitků
Partnerem letošního ročníku Barum Czech Rally Zlín se podruhé stává Benzina, společnost
s nejširší sítí čerpacích stanic v ČR. Ta navazuje na loňský úspěch zážitkového programu a i letos
přináší zájemcům pořádnou porci adrenalinu, tentokrát rozšířenou o nové zážitky. S Benzinou se
na rally diváci nepotkají jen při akčních aktivitách, ale zpříjemní jim i chvíle relaxace, v areálu totiž
bude mobilní Stop Cafe, kde si budou moci návštěvníci vychutnat kávu nebo se zakousnout do
křupavého hot dogu. Do třetice se s Benzinou setkají diváci přímo v závodě, bude totiž součástí
rychlostní zkoušky Slušovice prostřednictvím Verva arény – divácky přehledného místa, kde budou
závodníci soutěžit o nejdelší skok.
„Naprostá většina diváků jen pasivně sleduje výkony jezdců, kteří při sportovní akci
předvádějí svůj aktivní výkon. My tuto hranici chceme posunout tak, aby i diváci mohli
okusit něco z toho, co při rally prožívají závodní posádky,“ řekl Jan Regner, zástupce ředitele
Barum Czech Rally Zlín. Vznikla tak myšlenka zorganizovat zážitkový program, který zájemcům
umožňuje prožít rally zcela ojedinělým způsobem. „Ve společnosti Benzina jsme loni našli
ideálního partnera, spolupráci jsme se proto rozhodli zopakovat,“ dodává Regner.
Benzina pokračuje i letos v kampani ROZJEĎTE TO NAPLNO! a připravuje pro řidiče v průběhu
roku adrenalinová překvapení. „Loňské adrenalinové zážitky návštěvníci velmi pozitivně
ocenili, a proto jsme rádi, že letos můžeme divákům nabídnout zase něco navíc. Vedle letu
helikoptérou a jízdy na místě spolujezdce v závodním speciálu, je to letos i let
gyrokoptérou,“ vyjmenovává Agnieszka Bobrukiewicz, vedoucí odboru marketingu společnosti
Benzina.
„Jsme přesvědčení, že pro každého fanouška rally je důležitý nejen adrenalin, ale i možnost
podívat se tak trochu za oponu dění. V rámci zážitkového programu proto nebude chybět
návštěva vybraného závodního týmu v servisní zóně Barum Czech Rally Zlín v
Otrokovicích, kde si účastníci programu budou moci osobně pohovořit se závodníky a
nahlédnout pod kapotu závodních vozů z bezprostřední blízkosti. Všechny zážitky lze
zajistit v rámci jednoho souhrnného balíčku anebo je lze vybírat a absolvovat jednotlivě,“
vysvětluje Regner.
Kdo upřednostňuje před zážitkem na vlastní kůži raději pohodlné sledování bláznivých kousků
jezdců, pro toho Benzina připravila Verva arénu, která bude součásti rychlostní zkoušky Slušovice.
Atrakcí programu bude soutěž o nejdelší skok v závodním voze s názvem „Akcelerujte
s Benzinou“. Jezdci, jejichž motory pohání prémiové palivo Verva, dokázali loni skočit i
neuvěřitelných 15 metrů.
Pokud by při sledování skokanů divákům vyhládlo nebo dostali chuť na dobrou kávu, mohou
navštívit mobilní Stop Cafe, které stejně jako na čerpacích stanicích Benzina nabízí několik druhů
křupavých hot dogů i kávy.
Veškeré podrobné informace o programu Barum Czech Rally Zlín návštěvníci najdou na
internetových stránkách www.czechrally.com, detaily k zážitkovému programu pak na adrese
www.rallynaplno.cz.
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