Sponsoring
Sport
Jako ﬁrma odpowiedzialna społecznie od wielu lat aktywnie angażujemy się w projekty wspierające sport w
regionie naszej działalności.

Enea wspiera polskich sportowców
poprzez sponsoring m.in.:

Siatkarek z ekstraklasowego klubu Enea PTPS Piła
Sponsoring tytularny kobiecej piłki siatkowej w najwyższej klasie rozgrywek.
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Enei Astorii Bydgoszcz
Sponsoring tytularny męskiej koszykówki w I lidze rozgrywek.

Koszykarzy Stelmet Enea BC Zielona Góra
– Mistrza Polski 2017
Sponsoring tytularny Mistrza Polski w koszykówce mężczyzn. Drużyna w sezonie 2017/2018 kolejny raz
zdobyła złoty medal w rozgrywkach Polskiej Ligi Koszykówki.
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Reprezentacji Polski w wioślarstwie
Sponsoring generalny Polskiego Związku Towarzystw Wioślarskich. Rok 2017 był jednym z bardziej udanych
w blisko stuletniej historii Polskiego Związku Towarzystw Wioślarskich. W Mistrzostwach Świata w Sarasocie
reprezentanci Polski zdobyli trzy srebrne medale w konkurencjach olimpijskich.

Klubu Enea Energetyk Poznań
Enea od lat wspiera KS Energetyk angażując się w projekty związane ze szkoleniem dzieci i młodzieży. Enea
Energetyk Poznań to ponad 400 zawodniczek i zawodników trenujących w czterech sekcjach sportowych:
gimnastyki artystycznej, kajakowej, lekkiej atletyki i siatkówki.
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Klubu Enea AZS Poznań
Sponsoring tytularny drużyny seniorskiej występującej w najwyższej klasie rozgrywkowej oraz wszystkich
sekcji dziecięcych i młodzieżowych. Klub zajął drugie miejsce w klasyﬁkacji Ministerstwa Sportu i Turystyki w
koszykarskiej kategorii szkolenia dzieci i młodzieży. Klub zajął drugie miejsce w klasyﬁkacji
Współzawodnictwa Sportowego Dzieci i Młodzieży na najlepiej szkolący klub w Polsce w kategorii
koszykówki kobiet za 2017 r.

AZS AJP Gorzów Wielkopolski
Sponsoring główny drużyny seniorskiej występującej w najwyższej klasie rozgrywkowej oraz sponsoring
tytularny wszystkich sekcji dziecięcych i młodzieżowych. Klub wygrał klasyﬁkację Współzawodnictwa
Sportowego Dzieci i Młodzieży na najlepiej szkolący klub w Polsce w kategorii koszykówki kobiet za 2017
rok.
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Triathlonu (ENEA IRONMAN 70.3 Gdynia, ENEA 5150
Warszawa, ENEA Bydgoszcz Triathlon)
Jesteśmy najaktywniejszym w Polsce sponsorem triathlonu – dynamicznie rozwijającej się dyscypliny, która z
roku na rok zyskuje większą popularność. W 2017 roku byliśmy sponsorem tytularnym największych
zawodów triathlonowych w Polsce. Obie imprezy pod rangą międzynarodowej federacji IRONMAN oraz
zawody w Bydgoszczy zgromadziły na starcie łącznie blisko 10 000 zawodników.

Enea angażuje się w wydarzenia sportowe m.in.:

Żużlowe zawody 67. Memoriału
im. Alfreda Smoczyka w Lesznie
Lokalne wydarzenie żużlowe z dużą tradycją, organizowane na Stadionie im. Alfreda Smoczyka w Lesznie.

© Enea SA 5 / 11

Enea kolejny raz była sponsorem głównym tych zawodów.

The Tall Ships Races
Finał regat największych żaglowców na świecie. Cykliczne wydarzenie, organizowane co roku w innym
mieście na świecie. W 2017 r. portem w którym zacumowały żaglowce był Szczecin. Wydarzenie uświetniły
koncerty światowych sław oraz strefy przygotowane przez sponsorów. W naszej streﬁe całe rodziny mogły
poznawać tajniki energii elektrycznej oraz napić się zimnej lemoniady.

Turniej Energia Cup w Kozienicach
W turnieju zorganizowanym w hali sportowej w Kozienicach wzięli udział najmłodsi piłkarze z rocznika 2006.
Zagrało w nim osiem zespołów. W Kozienicach pojawili się młodzi adepci futbolu z Polonii Warszawa, Korony
Kielce, Juniora Radom, Prochu Pionki oraz oczywiście Energii Kozienice. Do rywalizacji przystąpili również
kadeci Delty Warszawa, w której pierwsze, futbolowe kroki stawiał Robert Lewandowski. Turniej był
znakomitą okazją do zebrania przez najmłodszych piłkarzy cennych doświadczeń, które z pewnością
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przydadzą się podczas dalszego szkolenia. Partnerem turnieju była Enea Wytwarzanie, a w jego organizację
włączyły się także związki zawodowe działające w spółce.

Grand Prix Polski w Pływaniu w Kozienicach
Zawody, których sponsorem była Enea Wytwarzanie odbyły się w Kozienicach już po raz piętnasty. Na
starcie stanęła rekordowa ilość ponad 400 zawodników z 64 klubów. Wszystkie wyścigi były pełne emocji, a
faworyci nie zawiedli. Wśród mężczyzn najlepszy był trzykrotny mistrz świata Radosław Kawęcki. W
kategorii kobiet zwyciężyła medalistka mistrzostw świata i Europy Aleksandra Urbańczyk.

Zawody jeździeckie Jumping Show w Kozienicach
Na terenie stadniny koni w Kozienicach odbyła się trzecia edycja zawodów konnych w skokach przez
przeszkody z serii Jumping Show. W imprezie uczestniczyło 60 zawodników z całej Polski. Partnerem
głównym turnieju była Enea Wytwarzanie. Podstawowym celem zawodów było przywrócenie dawnej
świetności stadninie koni w Kozienicach oraz integracja środowiska jeździeckiego.
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Enea Ligę Mini Piłki Siatkowej
Otwarty cykl rozgrywek dla szkół na terenie aglomeracji Miasta Poznania. W rozgrywkach wzięło udział ok.
1 000 dzieci i młodzieży z 30 szkół.

Kultura
Konsekwentnie włączamy się w najważniejsze wydarzenia kulturalne i wspieramy instytucje kultury.

Enea jest mecenasem m.in.:

Teatru Wielkiego w Poznaniu
Opery na Zamku w Szczecinie
Filharmonii Zielonogórskiej

Pod naszym patronatem odbyły się m.in.:
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Cykl warsztatów „Mamo, Tato, chodź do Opery”

Festiwal Enea Spring Break
Sponsoring tytularny festiwalu muzycznego. Ponad 100 koncertów w 3 dni, Enea Stage na Placu Wolności w
Poznaniu i mieszanka doświadczenia z młodością w programie festiwalu. W festiwalu wzięło udział blisko
5000 widzów, którzy pomiędzy koncertami mogli odpocząć w streﬁe relaksu Enei.
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Enter Enea Festival
Sponsoring tytularny festiwalu muzycznego. Celem Festiwalu jest prezentacja różnorodnej sceny jazzowej.
Dyrektorem artystycznym festiwalu jest Leszek Możdżer. Punktem wyjścia dla organizacji Festiwalu była
prezentacja i popularyzacja najwyższej jakości muzyki jazzowej, kojarzonej dotąd z elitarnymi klubami
muzycznymi, w niezobowiązującym plenerze nieopodal Jeziora Strzeszyńskiego.

Noc Odkrywców w Poznaniu
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Koncerty „Energia Serc”
w ramach ogólnopolskiej akcji „Tytka charytatywna”
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