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Citibank sponzoruje seriál První republika
PRAHA – Citibank bude mít od 17. ledna 2014 vlastní sponzorské vzkazy k novému seriálu
České televize „První republika“. Sponzorské odkazy vznikly ve spolupráci s agenturou Publicis,
se kterou Citi celosvětově spolupracuje, a bude zahrnovat dvě verze 10” spotu vysílaného před
začátkem a po skončení seriálu, který má celkem 22 epizod a bude vysílán každý pátek večer
na ČT1.
„Citibank standardně využívá pro marketingovou podporu svých produktů a služeb například
reklamu na veřejných dopravních prostředcích či na Letišti Václava Havla Praha,“ říká Andrea
Klímová, manažerka marketingové komunikace a dodává: „Touto kampaní se Citibank v České
republice vrací opět na televizní obrazovku a věříme, že přispěje ke zvýšení znalosti značky a
jejích atributů.“

###
Citi
Citi, přední globální společnost poskytující finanční služby, spravuje přibližně 200 milionů klientských účtů
a podniká ve více než 160 zemích světa. Citi poskytuje fyzickým osobám, firmám, vládám a institucím
širokou řadu finančních produktů a služeb včetně osobního bankovnictví a úvěrových produktů, firemního
a investičního bankovnictví, obchodování s cennými papíry, transakčních služeb a wealth managementu.
Pro více informací navštivte www.citigroup.com | Twitter: @Citi | YouTube: www.youtube.com/citi | Blog:
http://new.citi.com | Facebook: www.facebook.com/citi | LinkedIn: www.linkedin.com/company/citi.
Citibank Europe plc, společnost založená a existující podle irského práva se sídlem Dublin, North Wall
Quay 1, Irsko, registrovaná v rejstříku společností v Irské republice, pod číslem 132781, provozující svou
obchodní činnost v České republice prostřednictvím Citibank Europe plc, organizační složka, se sídlem
na adrese Praha 5, Bucharova 2641/14, PSČ 158 02, IČ 28198131, zapsaná v obchodním rejstříku
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 59288 a je spřízněnou společností Citigroup, Inc.
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