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V I S A  E U R O P E  │ T I S K O V Á  Z P R Á V A  

Visa Europe je partnerem Formule E 

Asociace Visa Europe bude podle uzavřené smlouvy oficiálním platebním 

systémem na závodech elektromobilů v Monaku, Berlíně a Londýně 

MONAKO/PRAHA, 11. května 2015 — Visa Europe, přední evropský poskytovatel platebních 

služeb, byla dnes představena jako nový sponzor úvodního ročníku formule E 2014/2015 – 

jedná se o vůbec první šampionát vozů výlučně na elektrický pohon.  

Podle uzavřené smlouvy se Visa Europe stala oficiálním partnerem pro platební služby na 

závodech Monaco ePrix 9. května, DHL Berlin ePrix 23. května a London ePrix konané o 

víkendu 27. a 28. června. 

Uzavřenou smlouvu minulý pátek 8. května představili Mark Antipof, ředitel prodeje a 

marketingu společnosti Visa Europe, a Alejandro Agag, generální ředitel podniku Formule E. 

Smlouva vstoupila v platnost okamžitě a zajistila tak kontakt Visa Europe s evropskými příznivci 

formule E prostřednictvím mixu sociálních, digitálních a tradičních marketingových aktivit. 

Mark Antipof smlouvu komentoval slovy: „Z partnerství jsme nadšeni, neboť jej vnímáme jako 

kombinaci dvou skutečně inovativních značek. Cílem společnosti Visa Europe je podporovat 

inovaci v Evropě tím, že umožníme jednodušší, inteligentnější a bezpečnější platby než kdykoli 

v minulosti. Formule E přichází s ambiciózním přístupem vnést revoluci do závodů elektromobilů 

a do budoucnosti automobilových motorů vůbec, takže je naším ideálním partnerem a vzájemně 

si můžeme pomáhat v podpoře inovace ve svých segmentech.” 

Alejandro Agag, generální ředitel Formule E, dodává: „Formule E chce působit na změnu 

směrem k elektrickým vozům, podporovat čistou energii a udržitelnost. Visa Europe usiluje o 

inovaci, nabízí rozsáhlé zkušenosti s trhem a má širokou zákaznickou základnu – i proto je 

partnerství s touto značkou jasným a odvážným krokem k naplňování vytyčených cílů do 

budoucnosti.” 

Seriál Formule E běží do června 2015. Jde o zcela nový seriál FIA, v němž soutěží monoposty 

na elektrický pohon. Seriálu se účastní deset týmů a vozy dosahují rychlostí až 225 km/h. 

Závody se konají v deseti předních světových městech včetně Monaka, Berlína a Londýna. 



Visa Europe je partnerem Formule E 

Deset týmů, každý se dvěma jezdci, soutěží na okruzích v centrech měst, což přispívá k vyšší 

atraktivitě a potenciálu oslovit novou generaci automobilových příznivců. 

 

–  KONEC  – 

Poznámka pro novináře: 

Více informací najdete na www.visaeurope.com nebo www.fiaformulae.com  

Více informací o partnerství mezi Visa Europe a Formula E získáte od mediálního týmu v Mission na 
adrese visa@thisismission.com nebo telefonním čísle 020 7845 7800, na němž si vyžádejte člena týmu. 

Další informace pro média včetně fotografií ve vysokém rozlišení jsou k dispozici na 
www.fiaformulae.com/media nebo kontaktujte: FIA Formula E Communications Department, Media 
Relations, Curych, tel. +41 (0) 58 888 8888, mail: media@fiaformulae.com 

O asociaci Visa Europe: 

Visa Europe je asociace zabývající se platebními technologiemi, kterou vlastní a provozují členské banky 
a další poskytovatelé platebních služeb ve 37 evropských zemích. Je vedoucím platebním systémem, 
jehož podíl na trhu vzrostl z 55,5 % v roce 2011 na 56,9 % v roce 2013 a předstihl tak konkurenční 
MasterCard. 

Visa Europe je v srdci platebního ekosystému poskytujícího infrastrukturu a služby potřebné k tomu, aby 
milionům evropských spotřebitelů, firmám a vládám bylo umožněno platit elektronicky. Členové Visa 
Europe jsou odpovědni za vydávání karet, registraci obchodníků a výši poplatků pro držitele karet i 
obchodníky. Visa Europe je rovněž největším subjektem zpracovávajícím transakce v Evropě: zodpovídá 
za zpracování 16 miliard transakcí ročně, přičemž ve špičce může rychlost dosahovat až 1627 transakcí 
za sekundu. 

V současnosti je v Evropě vydáno více než 500 milionů karet Visa, přičemž každé šesté euro je 
zaplaceno právě těmito kartami. Celková útrata provedená kartami Visa přesahuje 2 biliony eur ročně, 
z toho 1,5 bilionů eur v místech prodeje. 

Asociace Visa Europe sídlí ve Velké Británii, od roku 2004 je nezávislá na organizaci Visa Inc. a má 
exkluzivní, nezrušitelnou a trvalou provozní licenci v rámci Evropy. Obě společnosti úzce spolupracují 
s cílem zajistit globální platby Visa ve více než 200 zemích a teritoriích. 

Další informace najdete na stránkách www.visaeurope.com a na Twitteru @VisaEuropeNews. 
 

O šampionátu FIA Formule E:  

Formula E je nový seriál Mezinárodní automobilové asociace FIA, v němž soutěží monoposty poháněné 
výhradně elektrickou energií. Seriál představuje vizi pro budoucnost motoristického průmyslu v 
následujících dekádách a slouží jako rámec pro výzkum a vývoj elektromobilů, přičemž usiluje o posílení 
zájmu o tyto vozy a podporu udržitelného rozvoje. Seriál odstartoval v září 2014 a jednotlivé závody se 
budou konat v deseti předních světových městech včetně Londýna, Pekingu a Miami, přičemž trať závodu 
povede kolem dominant těchto měst. Úvodní sezóny se zúčastní deset týmů, každý se dvěma jezdci. 
Cílem napínavých soutěží je vzbudit zájem u nové generace příznivců automobilového sportu. Série má 
formu „otevřeného šampionátu“, takže slouží výrobcům vozů jako příležitost představit inovace v oblasti 
elektrické energie v prostředí automobilových závodů, kde navrhují vozy dle technických specifikací FIA.  

Sleduj šampionát Formule E:  

Twitter:twitter.com/FIAformulaE(@FIAformulaE)#DrivetheFuture 
Facebook:facebook/fiaformulae 
Youtube:youtube/fiaformulae 
Web: www.fiaformulae.com  


