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Jenson Button és Lewis Hamilton először köszöntik
együtt rajongóikat Magyarországon
A HUGO BOSS és a Vodafone a Vodafone McLaren Mercedes csapat
mindkét pilótáját felvonultatta tegnap a Fashion Street-en
megrendezett exkluzív partin
A HUGO BOSS és a Vodafone által Budapest belvárosában, a Fashion Street-en
csütörtök este megrendezésre került esemény a HUGO BOSS hazai üzletének 8.
születésnapját, az április 28. és május 1. között megrendezett Vodafone Kezdj
El Valami Újat nagysikerű hétvégi programsorozatának lezárását, valamint a
Magyar Nagydíj kezdetét ünnepelte. Az eseményen most először jelent meg
együtt a nagyközönség előtt Magyarországon a Vodafone McLaren Mercedes
csapat két világbajnok pilótája, Lewis Hamilton és Jenson Button.
Több százas tömeg gyűlt össze Budapest belvárosában a Fashion Street-en csütörtök
este a HUGO BOSS és a Vodafone közösen megrendezett, különleges programokkal
tűzdelt eseményén, ahol Lewis Hamilton és Jenson Button sztárvendégként vettek részt.
Bár külön-külön már mindketten jártak hazánkban, a Vodafone McLaren Mercedes csapat
két világhírű pilótája azonban csak most először jelent meg együtt rajongói előtt
Budapesten. A különleges alkalomra még közös színpadi bemutatóval is készültek; Lewis
Hamilton ugyanis autóversenyzői tudását mutatta meg a külön erre az alkalomra
felállított versenyautó szimulátorban, amit csapattársa, Jenson Button kommentált. A
bajnok páros együtt ünnepelte a vendégekkel a HUGO BOSS magyarországi üzletének 8.
születésnapját is, melynek alkalmából egy különleges Forma-1-es versenyautó alakú
tortával is meglepték a pilótákat a szervezők.
Az április 28. és május 1. között megrendezett Vodafone Kezdj El Valami Újat Hétvége
csúcspontja a május 1-jei Vodafone Belvárosi Nagydíj volt, amelyen Jenson Button 2009es Forma-1-es világbajnok közel 200 km/h-ás sebességgel száguldott végig a Bazilika és
a Parlament között. A hétvége óriási sikerrel zárult, a helyszínen közel százezren lehettek
szemtanúi Jenson Button belvárosi sebességrekordjának és a Hungaroring sztárjai autós
bemutatójának. Az eseményt további 2,1 millió néző követte az m1 élő adásán keresztül,
43 ezren pedig az exkluzív, 360°-os panoráma kamerás felvételekkel tűzdelt online
közvetítést nézték.
„Nagy örömmel tölt el bennünket, hogy a Vodafone McLaren Mercedes csapat két
pilótájával együtt ünnepelhettük a Vodafone Kezdj El Valami Újat program lezárását, a
Vodafone Magyarország eddigi egyik legnagyobb és legsikeresebb Forma-1-es

kampányát.” – mondta el Diego Massidda, a Vodafone Magyarország Vezérigazgatója. „A
programsorozat apropója az áprilisban átadott vadonatúj Vodafone hálózat volt, mely
immáron 9,5 millió ember számára juttatja el a szélessávú mobilinternetet. Úgy
gondolom, hogy a Vodafone McLaren Mercedes csapat két világbajnok pilótájának
csütörtök esti részvétele tökéletesen szimbolizálja a Vodafone új hálózatának minőségét.”
A HUGO BOSS és a McLaren együttműködése már több mint három évtizedes múltra
tekint vissza, mely keretében a divatcég a high-tech stílusú Boss Black kollekcióit ötvözi
a Forma-1 egyedi igényeivel.
A HUGO BOSS márka és a Roland Divatház elmúlt éveinek sikereiről a rendezvény
különlegessége és a bajnok páros részvétele is tanúbizonyságot tesz. Berendi András, a
Roland Divatház csoport vezérigazgatója büszke arra, hogy vendégeikkel és partnereikkel
a HUGO BOSS hazai üzletének 8. születésnapját az idei évben a két Vodafone McLaren
Mercedes pilótája, Jenson Button és Lewis Hamilton társaságában ünnepelhette. Berendi
András hozzátette: „Lewis és Jenson mellett, a rendezvény másik bajnok párosa a
Vodafone és a HUGO BOSS, hiszen most először szerveztünk közös eseményt, mint a
Vodafone McLaren Mercedes két szponzora. Reméljük, a jövőben sokszor lesz még
alkalmunk hasonló különleges pillanatokat szerezni vendégeinknek.”
A Hungaroring történetében legtöbbször a Vodafone McLaren Mercedes csapat
versenyzői állhattak a dobogó tetején
A Magyar Nagydíj helyszínét biztosító Hungaroring versenypálya egyike a jelenleg
használt 20 Forma 1-es pálya legrégebbjeinek: az első magyarországi futam 1986
augusztusában került megrendezésre, azóta pedig minden évben részese a
versenynaptárnak. A közel 4,4 kilométer hosszú pályán rendszerint óriási hőséggel kell
megküzdeniük a pilótáknak, az elmúlt 25 év során az itthoni futamokon mért
átlaghőmérséklet meghaladja a 30 fokot, ami a pilótafülkében már közel 50 foknak
érződik. Ennek ellenére a Magyar Nagydíj kellemes emlék mind a Vodafone McLaren
Mercedes csapat, mind Lewis Hamilton és Jenson Button számára. A Hungaroring
történetében legtöbbször a McLaren csapat versenyzői állhattak a dobogó tetejére: a
2011-es szezonnal bezárólag tíz alkalommal sikerült futamot nyerniük.
“Nagyon különleges élmények fűznek Magyarországhoz” – mondta el Jenson Button. „Itt
nyertem meg ugyanis életem első Forma-1-es versenyét 2006-ban. A tavalyi hétvége a
200. Forma-1-es nagydíjam ünneplésével kezdődött szombaton, majd vasárnap ismét
elsőként haladtam át a célvonalon egy igazán eseménydús futamon. Emellett idén
különleges élmény részese is lehettem a májusi Vodafone Belvárosi Nagydíjon, hiszen
százezres tömeg előtt közel kétszáz km/h-val száguldottam a budapesti belváros
legcsodálatosabb patinás épületei között. Magyarország ezért számomra mindig
izgalmakat tartogat.”
Lewis Hamilton kétszer, 2007-ben és 2009-ben állhatott a dobogó legfelső fokára a
Hungaroringen, és az idei versenyhez is nagy reményeket fűz. „Úgy gondolom, hogy
csapatunk az elmúlt években kiváló teljesítményt nyújtott Magyarországon: tízszer
nyertünk itt, többször, mint bármelyik másik csapat. Most a tizenegyedik győzelem
reményében indultunk el a Magyar Nagydíjra, ami biztosan nem lesz egyszerű, de mi
mindannyian harcolni és küzdeni fogunk majd a győzelemért.”
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