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ŠKODA AUTO jääkiekon MM-kisojen virallinen pää-
sponsori jo 29. kerran peräkkäin  
 
› Jääkiekon 84. maailmanmestaruuskisat pelataan Latvian pääkaupunki Riikassa 21. touko-

kuuta ‒ 6. kesäkuuta 2021 
› Täyssähköinen autokalusto: ŠKODA toimittaa kisajärjestäjien käyttöön 45 täyssähköistä 

ENYAQ iV -katumaasturia 

› ŠKODA on myös 2021 IIHF -sovelluksen virallinen yhteistyökumppani 

 
17. toukokuuta 2021. ŠKODA AUTO tukee kansainvälistä jääkiekkoliittoa (IIHF) jääkiekon 
MM-kisojen järjestämisessä jo 29. peräkkäisenä vuotena. Siten Škodalla on urheilulajien 
maailmanmestaruuskisojen historian pisimpään jatkuneen pääsponsoroinnin maailmanen-
nätys. Latvian pääkaupunki Riikassa 21.5. ‒ 6.6.2021 pelattaviin kisoihin ŠKODA toimittaa 
kisajärjestäjien käyttöön 45 täyssähköistä ENYAQ iV -katumaasturia. ŠKODA on myös 2021 
IIHF -sovelluksen virallinen yhteistyökumppani. 
 
Myynnistä ja markkinoinnista vastaava ŠKODA AUTON hallituksen Martin Jahn: "Koska ŠKODA 
AUTO on tšekkiläinen yritys ja koska jääkiekko on erittäin suosittu laji Tšekissä, meillä on aina ollut 
tiivis suhde jääkiekkoon. Ja koska jääkiekko urheilulajina on dynaaminen, maanläheinen ja yhteis-
työn voimaa tarvitseva, sen arvot sopivat mainiosti ŠKODA AUTOLLE. Tästä syystä me tänäkin 
vuonna olemme kansainvälisen jääkiekkoliiton IIHF järjestämien maailmanmestaruuskisojen pää-
sponsori jo peräti 29. vuonna peräkkäin; siten meillä on urheilulajien maailmanmestaruuskisojen 
historian pisimpään jatkuneen pääsponsoroinnin maailmanennätys. Erityisen iloinen olen siitä, että 
tämän vuoden kisoissa on täyssähköinen autokalusto, sillä annamme kisajärjestäjien käyttöön 45 
ENYAQ iV -katumaasturia". 

 
Kansainvälinen jääkiekkoliitto IIHF järjestää jääkiekon 84. MM-kisat Riikassa 21. toukokuuta ‒ 6. 
kesäkuuta 2021. Viime vuonna kisat peruttiin koronaviruspandemian vuoksi, mutta tänä vuonna 16 
parasta maajoukkuetta pääsee taistelemaan mestaruudesta Latvian pääkaupungissa. Škodan lo-
got näkyvät otteluissa keskiympyrässä ja kaukalon laidoissa sekä halleissa myös muissa kohdissa. 

 
Täysin sähköistä: autokalustona 45 ENYAQ iV -katumaasturia 
Kisojen virallisena liikkumiskaluston yhteistyökumppanina ŠKODA toimittaa kansainvälisen jää-
kiekkoliiton IIHF käyttöön autokaluston, joka tänä vuonna on ensimmäistä kertaa täysin sähköinen: 
kuljetukset kisojen kahden pelipaikan välillä hoituvat 45:llä ŠKODA ENAYQ iV -katumaasturilla. 
Näissä autoissa on pääsponsori ŠKODA AUTON logot ja vuoden 2021 MM-kisojen tunnukset. 

 
2021 IIHF App powered by ŠKODA 
ŠKODA AUTO on myös 2021 IIHF App -kisasovelluksen pääyhteistyökumppani. Tästä sovelluk-
sesta jääkiekkofanit löytävät mukavia taustajuttuja ja kiinnostavia tilastoja. Otteluiden live ticker -
seuranta ja maalihälytys tarjoavat faneille mahdollisuuden olla mukana pelitapahtumissa lähes re-
aaliaikaisesti – vaikka eivät paikan päälle pääsisikään. Sovelluksella on myös mahdollista arvata 
ottelujen tuloksia ja jakaa ennusteitaan kavereille. Sovellus on usealla eri kielellä saatavissa 
Android- ja iOS-laitteisiin. 
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Lehdistökuvat: 

 

 

ŠKODA AUTO kansainvälisen jääkiekkoliiton 
(IIHF) järjestämien jääkiekon MM-kisojen viralli-
nen pääsponsori jo 29. kerran peräkkäin 
Kuljetukset kisojen kahden pelipaikan välillä hoitu-

vat 45:llä ŠKODA ENAYQ iV -katumaasturilla. 
 

 

 

Lataa                                Lähde: ŠKODA AUTO 

 

 

  

 

ŠKODA Mediasivut 

 

skoda-storyboard.com  
 

https://news.cision.com/fi/skoda 
 

skoda.fi 
 

skodamagazine.fi 

 

 

 

 

Seuraa meitä!  #Skoda #SkodaSuomi 

 

 Facebook  YouTube  Instagram   

 

 

   

https://twitter.com/skodaautonews
https://www.skoda-storyboard.com/en/press-releases/skoda-auto-the-official-main-sponsor-of-iihf-ice-hockey-world-championship-for-29th-consecutive-year/
http://www.skoda-storyboard.com/
http://www.skoda-storyboard.com/
https://www.facebook.com/skoda
https://www.youtube.com/user/skoda
https://www.instagram.com/skodagram/
https://www.facebook.com/motorsportskoda
http://www.youtube.com/motorsportskoda
https://twitter.com/skodaautonews
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ŠKODA AUTO 
› Keskittyy ‘NEXT LEVEL ŠKODA’ -tulevaisuusohjelmallaan kolmeen tavoitteeseen: malliston laajentamiseen alkaen-

tason segmenteissä, uusien markkina-alueiden hyödyntämiseen sekä ympäristövastuullisuuden ja monipuolisuuden 
edistämiseen. 

› Valmistaa tällä hetkellä kymmentä automallia: CITIGOeiV, FABIA, RAPID, SCALA, OCTAVIA ja SUPERB sekä ka-
tumaasturimallit KAMIQ, KAROQ, KODIAQ ja ENYAQ iV. 

› Valmisti vuonna 2020 yli miljoona autoa. 
› On ollut osa Volkswagen-konsernia jo 30 vuoden ajan. Volkswagen-konserni on yksi maailman suurimmista auton-

valmistajista. Autojen lisäksi ŠKODA AUTO kehittää ja valmistaa yhteistyössä Volkswagen-konsernin kanssa auto-
jen komponentteja, moottoreita ja vaihteistoja. 

› Kolme tehdasta Tšekin tasavallassa; tuotantoa on myös Kiinassa, Venäjällä, Slovakiassa ja Intiassa pääasiassa 
konserniyhteistyössä sekä Ukrainassa paikallisen yhteistyökumppanin kanssa. 

›  Työllistää noin 42 000 ihmistä eri puolilla maailmaa ja toimii yli 100 maassa. 
 

 

ŠKODA Suomessa 
› Vuonna 2020 Suomessa rekisteröitiin 9 700 uutta ŠKODA-henkilöautoa. ŠKODA saavutti sillä henkilöautorekiste-

röintitilastoissa sijan kolme, markkinaosuus yli kymmenen prosenttia; 10,3 % 
› ŠKODA oli yritysautorekisteröinneissä sijalla yksi, markkinaosuus 16,9 % 
› 2020 OCTAVIA oli Suomen suosituin yritysauto ja SUPERB kolmanneksi suosituin  
› Yritysautojen kymmenen kärjessä kolme ŠKODA-mallia (OCTAVIA, SUPERB ja KODIAQ) 
› ŠKODA-kaasuautomalliston osuus yli 60 % koko Suomen kaasumarkkinasta 2020 

 

https://twitter.com/skodaautonews

