Budapest, 2018. december 6.

A Vodafone a 2019-es évben is a magyar vízilabda támogatója


A Vodafone Magyarország a 2019-es évre meghosszabbította a Magyar Vízilabda
Szövetség (MVLSZ) támogatásáról szóló szerződést.



A szponzorációs időszak két legeredményesebb, ma is válogatott játékosát – Varga
Dénest és Keszthelyi Ritát – elismerésben részesítette a Vodafone.



Mikulás alkalmából a női és férfi vízilabda-válogatott tagjaiból álló „Mikulás
különítmény” Fábián Sárával, a Vodafone Alapítvány Digitális Kórházi Angyalával
együtt ellátogatott a Bethesda Gyermekkórházba, hogy megajándékozzák a
gyermekeket.

A Vodafone Magyarország 2007 óta elkötelezetten támogatja a magyar vízilabdát, és ez 2019-ben
sem lesz másképp, hiszen a Vodafone Magyarország a 2019. január 1. és december 31. közötti
időszakra meghosszabbította a Magyar Vízilabda Szövetség (MVLSZ) támogatásáról szóló
szerződést. A Vodafone a magyar vízilabda fő támogatójaként fontosnak tartja, hogy a
rendelkezésére álló eszközökkel hozzájáruljon a sportág sikereihez. A Vodafone a női
egyenjogúság jegyében a női sportolók támogatására külön hangsúlyt fektetett az elmúlt
években, így a 2014 óta nyaranta megrendezésre kerülő Vodafone Kupa középpontjában is 2017
óta a női válogatott áll.
2007 óta, a Vodafone és az MVLSZ közös időszakában számtalan kiemelkedő eredményt tudhat
magáénak mind a női, mind a férfi vízilabda-válogatott. A támogatás több mint egy évtizede alatt a
magyar férfi vízilabda-válogatott egy olimpiai aranyérmet (2008) egy világbajnoki címet (2013), két
világbajnoki ezüstérmet (2007, 2017), egy Európa-bajnoki ezüstérmet (2014) és három
bronzérmet (2008, 2012, 2016) ünnepelhetett. A női csapat is jelentős sikereket ért el: egy Európabajnoki aranyérmet (2016), egy világbajnoki bronzérmet (2013), három Európa-bajnoki
bronzérmet (2008, 2012, 2014) tudhatnak magukénak.
„Nagy örömünkre szolgál, hogy a Magyar Vízilabda Szövetség támogatásával az elmúlt egy
évtizedben a Vodafone számos siker eléréséhez járulhatott hozzá. Most egy új szakasz veszi
kezdetét az MVLSZ életében, és biztos vagyok benne, hogy a jövőbeli együttműködés legalább
annyira sikeres lesz, mint az eddigi.” – mondta el Dr. Beck György, a Vodafone Magyarország elnöke.
Az együttműködés meghosszabbítása alkalmából a Vodafone Magyarország elismerésben
részesítette az eddigi szponzorációs időszak két legeredményesebb, máig aktív válogatott
játékosát Keszthelyi Ritát és Varga Dénest.
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Mivel a támogatás meghosszabbításáról szóló bejelentés december 6-ra esett, a női és férfi
vízilabda-válogatott egy különleges ünnepi meglepetéssel készült. Egy válogatott vízilabdázókból
álló „Mikulás különítmény” csatlakozott ugyanis ezen a napon Fábián Sárához, a Vodafone
Alapítvány Digitális Kórházi Angyalához, és együtt ellátogattak a Bethesda Gyermekkórházba,
hogy az MVLSZ és a Vodafone Alapítvány nevében közösen megajándékozzák azokat a tartósan
kórházi ellátásra szoruló kisgyerekeket, akik betegségük miatt nem tudják otthon várni a Mikulást.
A kezdeményezés keretében a kórház 40 kis lakója kapott dedikált labdát a pólósoktól.
„Sportolóként nagyon fontosnak tartom, hogy az ismertségünket jó célra használjuk és fontos
ügyek mellé álljunk, hogy ezzel is példát mutassunk. Rengeteg szeretetet kapunk szurkolóinktól,
ami minden alkalommal nagy feltöltődést jelent a meccsek előtt. Ebből a szeretetből szeretnénk
most átadni egy kicsit a gyerekeknek.” – mondta el a kórházi látogatásról Keszthelyi Rita.
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A Vodafone-ról
A Vodafone Csoport a világ egyik vezető telekommunikációs szolgáltatójaként széleskörű szolgáltatásokat nyújt,
beleértve hang-, üzenet-, adat- és vezetékes kommunikációt. A Vodafone Csoport 25 országban van jelen
mobilszolgáltatásaival, és további 44-ben rendelkezik partnerhálózattal, valamint 18 piacon kínál vezetékes
szolgáltatásokat. 2018. szeptember 30-i állapot szerint a Vodafone Csoport 531,9 millió mobil-, illetve 20,4 millió
vezetékes szélessávú szolgáltatást igénybe vevő ügyféllel rendelkezik, beleértve Indiát, illetve a Vodafone
vegyesvállalatainak és társvállalatainak összes ügyfelét is. További információk: www.vodafone.com. A Vodafone
Magyarország Zrt. 1999. november 30-án kezdte meg magyarországi működését.
A Vodafone Magyarország integrált technológiai szolgáltató, amelynek portfóliójában a mobilkommunikációs,
mobilinternetes és szélessávú adatszolgáltatások egyéni és üzleti felhasználók számára egyaránt megtalálhatók.

C2 General

