CUPRA rusza z nową kampanią, której bohaterami są kibice i piłkarze FC
Barcelony. Wśród nich Robert Lewandowski
Hiszpańska marka motoryzacyjna CUPRA, sponsor drużyny FC Barcelona, rusza z nową
kampanią, w której głównymi bohaterami są kibice katalońskiego klubu. W materiale
filmowym wystąpiło ponad 50 osób, wykonując słynną pieśń Un dia de partit, a także wybrani
zawodnicy, m.in. Robert Lewandowski oraz ambasadorowie marki Ansu Fati i Marc-André Ter
Stegen. Z okazji dzisiejszego meczu z drużyną Bayern Monachium stworzono także wersję w
języku niemieckim, w której polski napastnik mówi, że jest fanem Barcy.
Osią najnowszej kampanii CUPRY są kibice katalońskiej drużyny sponsorowanej przez markę i
jedna z najbardziej kultowych przyśpiewek wykonywanych na stadionie Camp Nou. W
opublikowanym filmie występują członkowie klubów kibica FC Barcelony, którzy wspólnie
wykonują utwór „Un dia de partit” w L’Auditori de Barcelona. Do nagrania zgłosiło się ponad 350
osób, z spośród których wybrano pięćdziesięciu kibiców. Do produkcji zaangażowano także
piłkarzy: ambasadorów marki CUPRA napastnika Ansu Fatiego i bramkarza Marca-André Ter
Stegena oraz innych zawodników: Roberta Lewandowskiego,: Andreasa Christensena i Alejandro
Balde’a. Piosenka wykonywana jest w dwóch językach: po katalońsku, tak jak śpiewają ją kibice
na Spotify Camp Nou oraz po niemiecku, z okazji dzisiejszego meczu z klubem Bayern
Monachium.
- Najnowsza kampania marki CUPRA skierowana jest przede wszystkim do fanów katalońskiego
klubu. To ludzie, którzy nigdy nie przestają wierzyć i wspierać swojej drużyny, a także inspirują innych
pasją do piłki nożnej – powiedział Antonino Labate, Dyrektor ds. Strategii, Rozwoju Biznesu i
Operacji w CUPRA.
Przy realizacji kampanii marka współpracowała z globalną agencją kreatywną &Rosàs.
Dyrektorami kreatywnymi projektu zostali Isahac Oliver i María Cerdán, a kierownictwo
artystyczne nad kampanią objął Xavi Mauri. Film został wyreżyserowany przez Pola Penasa, za
jego produkcję odpowiadał Jordi Solé oraz studio Intricate Productions.

CUPRA to marka łącząca niekonwencjonalny styl, emocje i wyjątkowe osiągi. Powstała w 2018 roku w Barcelonie.
Siedziba firmy znajduje się w miejscowości Martorell, a sprzedaż odbywa się poprzez sieć wyspecjalizowanych punktów
na całym świecie.
W 2021 roku CUPRA utrzymała trend wzrostowy i napędzana sukcesem Formentora potroiła swoją sprzedaż, uzyskując
poziom niemal 80 000 egzemplarzy.
Udowadniając, że elektryfikacja i sportowy charakter doskonale do siebie pasują, w 2021 roku CUPRA zaprezentowała
pierwszy w 100% elektryczny samochód marki – CUPRA Born. W 2022 roku firma poszerzyła gamę tego modelu o
pojazdy z różnymi pojemnościami akumulatorów, a także o mocniejszą wersję e-Boost. Marka wprowadziła również
ekskluzywną, limitowaną edycję modelu CUPRA Formentor VZ5.

INTERNAL

W 2024 roku premierę będzie miał drugi całkowicie elektryczny model marki – CUPRA Tavascan oraz pierwszy
zelektryfikowany sportowy SUV, czyli CUPRA Terramar. Rok później na motoryzacyjnym rynku pojawi się najbardziej
radykalna interpretacja miejskiego samochodu elektrycznego marki, inspirowana koncepcją CUPRA UrbanRebel.
CUPRA jest oficjalnym partnerem motoryzacyjnym klubu FC Barcelona oraz sponsorem zawodów World Padel Tour i
eSports Club Finetwork KOI. Wspiera takie projekty jak festiwal Primavera Sound oraz produkcja łodzi motorowych we
współpracy z De Antonio Yachts.
Ambasadorzy marki stanowią część międzynarodowego zespołu CUPRA Tribe i chcą być siłą napędową zmian. Wśród
nich są: miejski artysta działający pod pseudonimem TV Boy, złoci medaliści olimpijscy Adam Peaty, Melvin Richardson
i Saúl Craviotto, niemiecki bramkarz Marc ter Stegen oraz zdobywczyni Złotej Piłki i najlepsza piłkarka FIFA, Alexia
Putellas. Od 2022 roku polskim Partnerem marki CUPRA jest Szymon Godziek, zawodnik specjalizujący się w
ekstremalnym freestyle’u MTB i freeride.
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