TISKOVÁ ZPRÁVA
V Ostravě 13. prosince 2012
Dny NATO okusí chuť a sílu Zubra

Přerovský pivovar ZUBR se stal pro příští tři ročníky akce Dny NATO v Ostravě & Dny
Vzdušných sil AČR hlavním marketingovým partnerem a exkluzivním dodavatelem piva
pro návštěvníky i všechny oficiální hosty. Organizátoři jsou přesvědčeni, že tato změna
povede k posílení regionálního vlivu akce a díky jedinečným podmínkám pomůže jejímu
dalšímu rozvoji.
Právě pivovar ZUBR zvítězil ve výběrovém řízení, jehož se zúčastnily významné české
pivovary. ZUBR nejlépe z nich dokázal splnit náročné požadavky a podal takovou nabídku,
jež předčila všechny ostatní a kterou jistě osobně ocení i všichni návštěvníci akce Dny
NATO v Ostravě.
„Jsme velmi rádi, že se značka ZUBR stane na následující tři roky ‚pivní tváří‘ naší akce,
a to hned z několika důvodů – ZUBR je symbolem síly, což jednoznačně koresponduje se
všemi našimi účastníky, kteří se na Dnech NATO v Ostravě prezentují. Stejně tak jeho
firemní modrá barva zase skvěle ladí s tradiční modrou letectva,“ řekl Zbyněk Pavlačík,
předseda sdružení Jagello 2000, hlavního organizátora akce. „Jsme přesvědčeni, že
návštěvníci ocení nejenom chuť ZUBRu, ale také poskytovaný špičkový servis. Rovněž
bych chtěl zdůraznit regionální aspekt spolupráce, kdy vzájemné propojení naší akce
s přerovským pivovarem vytváří významnou regionální dimenzi.“
Partnerská smlouva byla podepsána zástupci sdružení Jagello 2000 a pivovaru ZUBR
ve čtvrtek 13. prosince. Ředitel pivovaru Tomáš Pluháček k tomu poznamenává: „Aby
vznikl mistrovský zážitek, je zapotřebí odhodlanost, zkušenost, přesnost a velká míra
disciplíny. To platí i v našem oboru, proto jsme se stali partnerem tohoto výjimečného
projektu. Chceme jedinečné zážitky divákům dále umocnit.“
Historie pivovaru Zubr sahá do roku 1872 a letos tedy oslavil 140 let od založení. Mezi jeho
produkty najdeme plnou škálu piv od desítky po dvanáctku, včetně tmavého a
nealkoholického piva. Mezi jeho speciály patří čtrnáctistupňový ZUBR Maxxim, který se
však vaří pouze při výjimečných příležitostech, a lehký osvěžující nápoj ZUBR yuzu &
limeta.

Organizátory akce Dny NATO v Ostravě jsou sdružení Jagello 2000, Velitelství společných sil Armády České republiky, Hasičský
záchranný sbor Moravskoslezského kraje, Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje Policie České republiky a Letiště Leoše
Janáčka Ostrava. Akci podporuje Ministerstvo zahraničních věcí České republiky, Moravskoslezský kraj, Public Diplomacy Division
NATO a Statutární město Ostrava.
Občanské sdružení Jagello 2000 je v České republice hlavním subjektem v oblasti komunikační strategie členství v Severoatlantické
alianci a bezpečnostní politiky obecně a podílí se rovněž na projektech zaměřených na Evropskou unii. Hlavním cílem sdružení je
informovat veřejnost o bezpečnostní politice a transatlantických vztazích.
www.jagello.org

