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ŠKODA jääkiekon MM-kisojen virallinen pääspon-
sori jo 27. kerran 
 
› Liikkumiskaluston yhteistyökumppanina ŠKODA toimittaa kisajärjestäjien käyttöön 50 au-

toa, joista suurin osa on KODIAQ- ja KAROQ-katumaasturimalleja  

› Ensimmäistä kertaa ŠKODA esittelee jääkiekon MM-kisoissa uuden automallin: uudistetun 

SUPERB-lippulaivansa  

› ŠKODA AUTO pidentää nimissään olevaa, maailman pisintä yhtäjaksoista yksittäisen ur-

heilulajin maailmanmestaruuskisojen sponsorointiennätystä Bratislavassa ja Košicessa 

pelattavissa jääkiekon MM-kisoissa 

 

 

Mladá Boleslav 10. toukokuuta 2019. Jo 27. kerran peräkkäin ŠKODA AUTO on jääkiekon 

MM-kisojen virallinen pääsponsori. Tänä vuonna Bratislavassa ja Košicessa 10‒26. touko-

kuuta pelattavissa kisoissa ŠKODA pidentää maailman pisintä yksittäisen urheilulajin maail-

manmestaruuskisojen sponsorointiennätystä. Nyt ŠKODA ensimmäistä kertaa käyttää kisa-

areenaa myös uuden automallin esittelyyn: ŠKODA tuo esille kattavasti uudistetun SU-

PERB-lippulaivamallinsa puolivälieräotteluiden yhteydessä toukokuun 23. päivänä. Kisojen 

virallisena autokaluston yhteistyökumppanina ŠKODA antaa kisaorganisaation käyttöön 50 

autoa, joista useimmat ovat KODIAQ- ja KAROQ-katumaastureita. 

 

 

Myynnistä ja markkinoinnista vastaava ŠKODA AUTON hallituksen jäsen Alain Favey: “ŠKODA 

liittää tyylikkäästi historian ja tulevaisuuden toisiinsa tämän vuoden jääkiekon MM-kisoissa. Histo-

riaa olemme tehneet monivuotisella ja menestyksellisellä sponsoroinnillamme. Kun nyt ensimmäi-

sen kerran yhdistämme maailmanmestaruuskisoihin uuden automallimme ensiesittelyn, koros-

tamme tämän urheilutapahtuman merkitystä meille.” 

 

Edellisen kerran MM-kisat pelattiin Slovakiassa kahdeksan vuotta sitten, ja nyt kansainvälinen jää-

kiekkoliitto (IIHF) jääkiekosta innostuvan maan iloksi järjestää kisat jälleen Slovakiassa. Maailman 

16 parhaan maan joukkueet kisaavat mitaleista 10.‒26. toukokuuta. Kisojen näyttämöinä ovat Slo-

vakian pääkaupungissa Bratislavassa Slovnaft Aréna ja Košicen kaupungissa Steel Aréna. 

 

ŠKODA loistaa parrasvaloissa jokaisessa 64 ottelussa. Autonvalmistajan logot koristavat esimer-

kiksi kaukalon laitoja ja jään pintaa. Lisäksi ŠKODA tuo kaukalon laidalle esille kolme automalliaan 

– urbaanin katumaasturin ŠKODA KAMIQ, uuden perheautokokoluokan mallin ŠKODA SCALA ja 

suorituskykyisen katumaasturimallin KODIAQ RS. Näillä automalleilla ŠKODA saavuttaa suuren 

yleisön, sillä jääkiekon MM-kisat televisioidaan monissa maissa ja verkkokanavilla. Tänä vuonna 

katselijoita kertyy yhteensä yli miljardi. 

 
Puolivälieräpelien päivänä 23. toukokuuta ŠKODA ensiesittelee uudistuneen, ulkonäöltään selvästi 

terävöityneen SUPERB-mallinsa. Škodan SUPERB-lippulaivamallin historia juontaa jo 1930-lu-

vulle. Mallinimi on aina liitetty moderniin muotoiluun, uusimpaan tekniikkaan ja erinomaiseen toimi-

vuuteen. 
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ŠKODA on jääkiekon MM-kisojen isäntämaa Slovakian myydyin automerkki. Vuonna 2018 ŠKODA 

toimitti Slovakiassa asiakkaille 21 900 autoa. Suosituimmat mallit olivat FABIA, OCTAVIA ja RA-

PID. 
 
Sponsorointia ja liikkumisen yhteistyötä jo yli neljännesvuosisata  

ŠKODA on ollut Kansainvälisen Jääkiekkoliiton (IIHF) järjestämien maailmanmestaruuskisojen au-

tokalustoyhteistyökumppani vuodesta 1992. Kisojen pääsponsori ŠKODA on ollut vuodesta 1993. 

Se on urheiluhistorian pisin maailmanmestaruuskisojen pääsponsorointi, jolla on päästy myös 

Guinnessin ennätysten kirjaan. ŠKODA vietti tämän yhteistyön 25. juhlavuotta vuonna 2017. 

 

Joka vuosi ŠKODA on toimittanut kisajärjestäjien käyttöön tyylikkäät ja luotettavat autot. Tänä 

vuonna kisojen käytössä on 50 Škodaa, joista suurin osa on suosittuja katumaasturimalleja KO-

DIAQ ja KAROQ. 

 

ŠKODA on myös IIHF App -kisasovelluksen pääyhteistyökumppani. Tästä sovelluksesta jääkiekko-

fanit löytävät mukavia taustajuttuja ja kiinnostavia tilastoja. Sovelluksessa on myös ottelujen live-

seuranta ja maalihälytys, joten mitään tärkeää ei näistä kisoista pääse jäämään huomaamatta. Li-

säksi sovelluksessa voi veikata ottelun lopputulosta ja jakaa sen ystäville. IIHF App -sovellus on 

saatavissa Android- ja iOS-käyttöjärjestelmien päätelaitteisiin. 

 

 

Lisätietoja: 

Kari Aalo 

Viestintäpäällikkö   

+358 10 436 2112    

kari.aalo(at)skoda.fi 

 

 

ŠKODA Mediasivut 

 

skoda-storyboard.com  

 

skoda.media-auto.com 

 

skoda.fi 

 

skodamagazine.fi 

 

 

Lataa ŠKODA Media app 

 

 

 

Seuraa meitä!  #Skoda #SkodaSuomi 

 

 Facebook  YouTube  Instagram   
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ŠKODA AUTO 
› Yksi maailman vanhimmista autonvalmistajista. Yrityksen historia alkaa polkupyörävalmistuksella vuonna 1895, 

jonka jälkeen tuotanto laajenee moottoripyöriin ja autoihin. Yhtiön pääkonttori sijaitsee Mladá Boleslavissa, Tšekin 
tasavallassa 

› Valmistaa tällä hetkellä yhdeksää automallia: CITIGO, FABIA, RAPID, SCALA, OCTAVIA, KAROQ, KODIAQ, SU-
PERB sekä KAMIQ (Kiinassa).  

› Valmisti vuonna 2018 yli 1.25 miljoona autoa.  
› On ollut osa Volkswagen-konsernia vuodesta 1991. Autojen lisäksi ŠKODA kehittää ja valmistaa autojen kom-

ponentteja sekä moottoreita ja vaihteistoja.  
› Valmistaa autoja Tšekin tasavallassa kolmessa tehtaassa; tuotantoa on myös Kiinassa, Venäjällä, Slovakiassa, Al-

geriassa ja Intiassa – pääasiassa konserniyhteistyössä.  
› Työllistää yli 39 000 ihmistä eri puolilla maailmaa ja toimii yli 100 maassa.  

 

 

ŠKODA Suomessa 
› Vuonna 2018 Suomessa rekisteröitiin 11 697 uutta ŠKODA-henkilöautoa. ŠKODA saavutti sillä henkilöautorekiste-

röintitilastoissa sijan kolme, markkinaosuus oli 9,8 %.  
› Škodalla 4 mallia 20 suosituimman automallin rekisteröinneissä vuonna 2018 
› ŠKODA oli yritysautorekisteröinneissä sijalla yksi, markkinaosuus 17,7 % 

 OCTAVIA oli Suomen suosituin yritysauto 2018 
 Yritysautojen viiden kärjessä kolme ŠKODA-mallia 

› Octavia oli vuonna 2018 Škodan myydyin automalli, jota rekisteröitiin 5000 kappaletta, ja sen osuus koko Suomen 
automyynnistä oli 4,2 %.  
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