Generálním partnerem Rally Pačejov se stává společnost INVELT
•

Novým generálním partnerem Rally Pačejov je společnost INVELT

•

Společnost INVELT podpoří Rally Pačejov po následujících 5 let

•

Dlouhodobým cílem je uspořádání dvoudenní rally v Pačejově

Oblíbená Rally Pačejov, která je po právu označovaná jako jedna z nejlépe hodnocených jednodenních
automobilových rally v České republice se domluvila na spolupráci s předním českým partnerem
automobilky BMW, se společností INVELT. Ta se stává generálním partnerem populární rallysprintové
soutěže, která tak v letošním roce ponese název XXXIX. INVELT Rally Pačejov.
Zástupci AMK Pačejov se společností INVELT uzavřeli dlouhodobou dohodu o spolupráci, a tak soutěž na
jihozápadě Čech ponese nové jméno nejméně do roku 2023. Spolupráce rovněž umožní další rozvoj
soutěže, kdy některé novinky jsou chystány již v rámci letošního ročníku.
Jak známo, soutěž i přes svou velkou oblibu mezi závodníky, fanoušky a v neposlední řadě i místními
obyvateli řešila v roce 2017 otázku zajištění dlouhodobé spolupráce, a tedy své vlastní existence. I přes
veškerou snahu se musela vrátit k názvu Rally Pačejov, bez generálního partnera. Díky nepolevujícímu
úsilí pořadatelů a vstřícnosti společnosti INVELT se podařilo pro následujících 5 let nastartovat
dlouhodobou spolupráci, která pomůže soutěži nejen v udržení jejího vysokého standardu, ale zároveň
podpoří její další rozvoj.
Ing. Jiří Jirovec, majitel společnosti INVELT: „Organizátoři z AMK Pačejov jsou zárukou dobře uspořádané
soutěže. Svědčí o tom třicetosm ročníků pačejovské rally. Poslední dobou bojovali s nedostatkem financí a
hrozil zánik této tradiční rally. To by mě hodně mrzelo, protože pocházím z tohoto kraje, a beru Pačejov
spolu s Rally Šumava jako domácí soutěž. Rozhodl jsem se tedy pačejovské pořadatele podpořit. Smlouva
je dlouhodobá, aby měli organizátoři nějakou jistotu ve finančním zázemí do dalších ročníků. Snahou
obou stran je dostat INVELT Rally Pačejov mezi velké rally. Pokud se pořadatelům v budoucnu tento záměr
podaří, jsem připraven je v tom finančně podpořit“
Ing. Pavel Štípek, ředitel XXXIX. INVELT Rally Pačejov: “Velice si vážíme přístupu pana Jirovce a
společnosti INVELT. Po odchodu našich hlavních partnerů jsme balancovali na hraně zániku. Značka „Rally
Pačejov“ má však takové jméno a historii, že jsme si nemohli dovolit tuto soutěž pohřbít. V loňském roce
jsme uspořádali hodně ekonomický podnik. Dále jsme usilovně pracovali na shánění nového partnera
rally. Výsledkem naší práce a velkého nadšení pana Jirovce vznikla tato dohoda o spolupráci, která velmi
potěšila celý pořadatelský team. Toto silné partnerství nás zavazuje k uspořádání kvalitní rally. Proto již na
letošní ročník chystáme několik novinek, které pačejovskou soutěž zatraktivní pro posádky i pro diváky.
Uspořádat v Pačejově velkou rally je hodně náročný úkol. S nadšením našich pořadatelů a s podporou
společnosti INVELT však není v budoucnu nereálný. Vše bude také záležet na dalším vývoji rallysportu v
ČR“

XXXIX. INVELT Rally Pačejov 2018 se bude konat v tradičním letním termínu 27. – 28. 7. 2018 v okolí
města Horažďovice, kde se odehraje jak tradiční slavnostní zahájení soutěže, její sobotní start, tak i cíl a
předání pohárů. A to vše zpět na krásném, zrekonstruovaném náměstí v Horažďovicích. Bojovat se bude
o body do Rallysprint série, Poháru 2+ a Mistrovství České Republiky v rally historických automobilů
2018.
O společnosti INVELT
Společnost INVELT patří k nejstarším partnerům BMW v České republice a na trhu působí déle než 25 let.
Za tuto dobu si společnost INVELT, díky kvalitě poskytovaných služeb, nadšení a zápalu všech
zaměstnanců, vybudovala přední pozici s 25% tržním podílem. V současnosti se BMW INVELT řadí mezi
evropské špičky, co do kvality poskytovaných služeb, tak i co do velikosti prodejní plochy. Zákazníci zde
naleznou kompletní portfolio produkce BMW AG pod jednou střechou, včetně Lifestylových doplňků a
příslušenství. Unikátem je, v České republice, jedinečný showroom ojetých vozů, specializovaný na výše
uvedené značky, ve kterém BMW INVELT nabízí nejširší výběr vozů na jednom místě.
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