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«Київський
марафон»:
політ нормальний
Титульним спонсором «Київського міського
марафону» стала відома авіакомпанія «Візз
Ейр». Завдяки цьому змагання може вийти
на новий, міжнародний рівень.

М

Виставка класу

«deluxe»
У кінці березня в Києві відбулася щорічна міжнародна
виставка елітного туризму «Deluxe Travel Market Ukraine».
Попри непросту ситуацію в країні, їй вдалося відкрити нові
горизонти розкішного відпочинку.

Д

ля вітчизняних туристичних компаній «Deluxe Travel Market Ukraine»
давно стала помічником у вивченні сфери розкішних подорожей, міс
цем зустрічі з представниками елітного туризму, можливістю довідати
ся про нові готелі, компанії та послуги, неоціненною нагодою налагодити
партнерство з провідними фахівцями в індустрії гостинності.
Засновником заходу є компанія «CHANCE travel consulting». Як завжди,
вона порадувала учасників високим рівнем організації, забезпечила по
зитивну атмосферу та оптимістичний настрій учасникам турбізнесового
дійства.
Цього разу «Deluxe Travel Market Ukraine» відвідали понад 300 фахів
ців. Дехто з них, аби поспілкуватися з представниками найкращих турис
тичних компанії з усієї України, прибув з інших континентів.
Після плідних зустрічей за традицією відбувся коктейль. Під час вечір
ки розігрувалися численні призи від компаній — учасників виставки. Ал
когольний партнер організаторів, компанія «Вінфорт», частував гостей
французькими винами «Barton & Guestier». Виставка лишила по собі ви
шуканий післясмак…

асштабна спортивна подія відбулася 27 квітня. На
початку місяця лоукоставіакомпанія «Візз Ейр»
оголосила про своє спонсорство пробігу. Відтак упер
ше до назви заходу додалася назва бренду, який його
підтримав, — разом виходить: «Візз Ейр Київський місь
кий марафон».
З моменту першого марафону в 2010 році кількість
його учасників неухильно зростає. У ньому вже беруть
участь бігуни з понад 30 країн.
Генеральний директор «Візз Ейр Україна» Акош Буш
заявив, що його компанія підтримує мобільність, актив
ний та здоровий спосіб життя, тому спонсорство київ
ського марафону цілком відповідає загальному курсо
ві авіакомпанії.
Така співпраця з організато
рами акції гарантує її стабіль
ний розвиток. Як запевнив ге
неральний менеджер київсько
го марафону Дмитро Черниць
кий, за такої підтримки захід
зможе об’єднати прихильників
бігу не лише в Україні, а й у світі
і стане символом здорового спо
собу життя, допоможе популя
ризувати спорт і зміцнити пози
тивний імідж України у світі.

