OSTRAVA ARÉNA - NEJVĚTŠÍ
SPORTOVNÍ HALA NA MORAVĚ
8. února 2016 - Pivovar Ostravar se stal na následujících pět let generálním partnerem největší
sportovní haly na Moravě. Ta od letošního roku nově ponese název OSTRAVAR ARÉNA. Ostravský
pivovar v této roli navazuje na dosavadní dvanáctiletou spolupráci s halou v podobě oficiálního
piva haly.

Ostravská aréna s kapacitou 12,5 tisíc diváků je druhou největší halou v České republice a největší
víceúčelovou halou na Moravě. Byla otevřena v roce 1986 a za dobu své existence se stala
významným sportovně - kulturním centrem a vyhledávaným místem konání národních, evropských a
světových mistrovství, koncertů největších hudebních hvězd a velkých sportovních turnajů.
„Ostravská aréna je pro region středobodem sportu i kultury. Konala se zde Mistrovství světa v ledním
hokeji, tenisové ATP turnaje, velké Davis cupové i Fed Cupové bitvy. V hale koncertovaly světové
hvězdy první velikosti jako Sting, Peter Gabriel nebo v poslední době třeba francouzská šansoniérka
ZAZ. Jsme opravdu hrdí, že od letošního roku tato hala ponese jméno pávě našeho
pivovaru,“ prohlásil u příležitosti podpisu kontraktu Jaroslav Vích, ředitel Oddělení rozvoje
obchodu společnosti Pivovary Staropramen.
„Pivovar Ostravar patří více než 100 let k nejvýznamnějším značkám v našem regionu. Do této chvíle
vystupoval v roli našeho produktového partnera a my jsme rádi, že se tato tradiční značka rozhodla
rozšířit partnerství do té míry, že spojí své jméno s naší arénou,“ uvedl Kamil Vrubl, předseda
představenstva společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, a.s..

Nový kontrakt pochopitelně znamená, že kromě nového názvu haly se v OSTRAVAR ARÉNĚ bude i
nadále čepovat tradiční ostravské pivo. Ostravar se v hale podává od roku 2004, kdy se stal

produktovým partnerem haly. Nyní se čepuje v celkem třinácti prodejních místech ze speciálních
výčepů. Ty například během jednoho hokejového zápasu nebo koncertu zvládnou načepovat
úctyhodných 18 tisíc půllitrů.
Vedle zásobování haly vlastním pivem hodlá ostravský pivovar využívat arénu i k marketingovým
aktivitám. „Ostravská veřejnost ví, že Ostravar bere svá partnerství velmi vážně a své partnery vždy
intenzivně podporuje. V rámci naší spolupráce jsme připraveni realizovat zajímavé projekty, jak pro
návštěvníky haly, tak také pro příznivce naší značky či obchodní partnery,“prozradila manažerka
značky Ostravar Zuzana Cieciotková.
Podle Cieciotkové mají ostravský pivovar a aréna mnoho společného. Jsou dlouhodobě nedílnou
součástí regionu a snaží se poskytovat lidem v Moravskoslezském kraji výjimečné zážitky. Pivovar
Ostravar například prostřednictvím oblíbených Slavností, projekty typu Ostrava žije a partnerstvími
jako je to s ostravsko-havířovskou skupinou Kryštof. Rozšíření vzájemné spolupráce je jen dalším
logickým krokem, který do zmíněné filozofie obou partnerů zcela zapadá.
OSTRAVAR ARÉNA

Jedna z dominant Ostravy byla dokončena a slavnostně
otevřena v roce 1986. Za dobu své existence se stala významným sportovně - kulturním centrem a
vyhledávaným místem konání národních, evropských a světových mistrovství, koncertů největších
hudebních hvězd, sportovních turnajů a jiných vyhledávaných akcí. Vystoupil zde například STING,
BOB DYLAN, JUDAST PRIEST, ZAZ, a další. Ze sportovních utkání nesmíme opomenout zejména MS
v ledním hokeji 2004 a 2015, Davis Cup, Fed Cup atd. Hala je rovněž domácím prostředím hokejového
týmu HC VÍTKOVICE STEEL. Na přelomu let 2003 a 2004 prošla rekonstrukcí a modernizací a od roku
2004 do června roku 2015 nesla název ČEZ ARÉNA. V současnosti je OSTRAVAR ARÉNA s kapacitou až
12.500 diváků druhou největší halou v České republice a největší víceúčelovou halou na Moravě.
Ročně jí v průměru navštíví až 400 000 lidí.
PIVOVAR OSTRAVAR
Pivovar Ostravar patří k nejstarším dobře fungujícím podnikům na území města Ostravy. Uplynulo
již 118 let od jeho založení. Jeho filosofií je dlouhodobé zaměření se primárně na zdejší region. Tomu
odpovídá nejen chuť piva, které vaří tradičním způsobem v srdci Ostravy, ale i podpora místního
kulturního, sportovního a společenského života. Ve standardním portfoliu této regionální značky
dnes naleznete světlé výčepní pivo Ostravar Original a ležák Ostravar Premium. To je pravidelně
doplňováno nejrůznějšími pivními speciály, například pro Slavnosti pivovaru. Kromě již zmíněných
Slavností pivovaru, kterým se podařilo získat pevné místo v kalendáři kulturních akcích regionu,
pivovar organizuje či se podílí i na řadě dalších aktivit na podporu regionu. Za zmínku určitě stojí jeho
partnerství s přední českou kapelou Kryštof, projekt Ostravar žije a další. Od letošního roku je nově
hrdým generálním partnerem největší sportovní haly na Moravě, která nyní nese název OSTRAVAR
ARÉNA.

Pivovar Ostravar je součástí společnosti Pivovary Staropramen s.r.o., která je druhým největším
producentem piva v České republice. Svým zákazníkům nabízí jedno z nejširších portfolií pivních
značek. Společnost je také významným českým exportérem piva. V zahraničí nejoblíbenější značku z
portfolia – Staropramen – mohou ochutnat spotřebitelé ve více než 36 zemích světa.

