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TOYOTA GAZOO
Racing je sponzorom
odovzdávania cien
eSports WRC
3. júla 2020
Tím TOYOTA GAZOO Racing sa stal sponzorom slávnostného odovzdávania cien súťaže
eSports WRC. Nasledovalo to po uzavretí dohody medzi spoločnosťami Toyota Motor
Europe a NACON, ktorá je vydavateľom oficiálnej videohry WRC, jej vývojárskym
štúdiom KT Racing a v spolupráci s firmou WRC Promoter.
Dohoda medzi spoločnosťami TOYOTA GAZOO Racing a NACON sa rozšíri aj na ďalšie
propagačné akcie týkajúce sa aktuálneho vydania WRC 8, a rovnako aj budúcej verzie
oficiálnej hry WRC 9 s plánovaným uvedením 3. septembra 2020.
Prostredníctvom partnerskej spolupráce potom tím TOYOTA GAZOO Racing a spoločnosť
NACON ponúknu celkovému víťazovi súťaže eSports WRC úplne nové športové vozidlo
Toyota GR Yaris, pri ktorého vývoji sa uplatnili praktické skúsenosti spoločnosti Toyota ako
víťaza svetového šampionátu rely (WRC). Platia podmienky, ktoré sú k dispozícii na
webovej

stránke

https://www.wrc.com/en/more/gaming/rules/,

v závislosti

od

dostupnosti modelu. Víťaz môže získať finančnú prémiu.
Vozidlo vychádzajúce z úspechov v motošporte prináša technológie a konštrukciu
pretekárskych vozidiel priamo do sveta homologizovaných vozidiel, čo je napokon plne
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v súlade s filozofiou tímu TOYOTA GAZOO Racing vyrábať stále lepšie automobily, ktoré
prinášajú radosť za volant.
Model GR Yaris vyvinul tím TOYOTA GAZOO Racing v partnerskej spolupráci so
spoločnosťou Tommi Mäkinen Racing. Ide o výkonnú vlajkovú loď úplne nového
modelového radu Yaris. Vozidlo poháňané prepĺňaným 1,6-litrovým trojvalcom s výkonom
261 koní by malo akcelerovať z nuly na 100 km/h pod 5,5 sekundy. Pochváliť sa môže
okrem iného ľahkou konštrukciou, vyváženou dynamikou a novým inteligentným
systémom pohonu všetkých kolies Toyota GR-FOUR.
Šampionát eSports WRC, organizovaný už piaty rok, priťahuje čoraz väčšie počty
súťažiacich, ktorí si túžia zmerať svoje sily s ostatnými hráčmi z celého sveta. Túto sezónu
by malo v októbri zakončiť napínavé „Veľké finále“, na ktorom získa celkový víťaz tohto
mimoriadneho ročníka úplne novú Toyotu GR Yaris.
Komentuje Andrea Carlucci, riaditeľ pre produktový a marketingový manažment
spoločnosti Toyota Motor Europe: „Teší nás, že v spolupráci s eSports WRC môžeme
vzrušenie z rely sprostredkovať väčšiemu počtu fanúšikov z celého sveta. E-motosport –
ako jeden z pilierov aktivít tímu TOYOTA GAZOO Racing v oblasti motoristického športu –
je pre nás cestou, ako sprístupniť motošport a športové vozidlá väčšiemu počtu ľudí
a vychovať novú generáciu automobilových nadšencov na celom svete. Vďaka rastúcemu
záujmu o e-športy a našej neustále sa rozširujúcej ponuke športových vozidiel sa tešíme na
úzku spoluprácu s našimi partnermi, aby sme hodnoty našej značky a atraktívne produkty
mohli priblížiť zákazníkom a fanúšikom.“

O spoločnosti NACON
NACON je spoločnosť zo skupiny BIGBEN Group, založenej v roku 2019 kvôli optimalizácii
know-how využitím synergie na trhu s videohrami. NACON koncentruje 20 rokov
skúseností v prospech hráčov – spája 8 vývojových štúdií, vydáva AA videohry a zaoberá sa
vývojom a distribúciou prémiových herných zariadení. Nová zjednotená obchodná
jednotka posilňuje postavenie firmy NACON na trhu a umožňuje jej naďalej inovovať vďaka
vytváraniu

nových

jedinečných

konkurenčných

výhod.

https://corporate.nacongaming.com/
O spoločnosti Kylotonn
Firma Kylotonn (zal. 2006), takisto známa pod značkou KT Racing, je jedným
z najvýznamnejších vývojárov videohier vo Francúzsku. Špecializuje sa na motoristický
šport a je oficiálnym vývojárom seriálu majstrovstiev WRC FIA World Rally Championship
alebo Isle of Man Tourist Trophy. Získala si medzinárodné uznanie pre svoje know-how
a tímové nadšenie. Kylotonn v súčasnosti zamestnáva vyše 110 pracovníkov v Paríži
a Lyone a je autorom viac ako 25 titulov distribuovaných prostredníctvom hlavných
vydavateľov. Spoločnosť Kylotonn si dokázala vybudovať široké technologické skúsenosti
vďaka vlastnému real-timovému 3D enginu KT Engine. Uvedená technológia patrí na
vrchol videoherného priemyslu a používa sa aj v automobilovom prostredí pri výskumných
a vývojových partnerských projektoch v oblasti autonómnych vozidiel. Od roku 2018 je
100 % vlastníkom Kylotonnu firma NACON, jeden z popredných európskych vydavateľov
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videohier. Kylotonn je členom Francúzskej národnej federácie vývojárov (Syndicat
National du Jeu Vidéo) a Capital Games. Firmu podporuje BPI, IFCIC a Ministerstvo pre
vysokoškolské vzdelanie, výskum a inovácie. Ďalšie informácie nájdete na webovej stránke
www.kylotonn.com.
O spoločnosti WRC Promoter GmbH
Firma WRC Promoter GmbH zodpovedá za všetky obchodné aspekty súťaže majstrovstiev
FIA World Rally Championship, vrátane TV produkcie a marketingu celosvetových
mediálnych práv a sponzoringu. WRC Promoter takisto zodpovedá za zvyšovanie počtu
účastníkov a navrhuje miesta konania podujatí v kalendári FIA WRC.
Svetový šampionát rely je prémiovým seriálom rely Medzinárodnej automobilovej
federácie (FIA). WRC je ukážkou toho najlepšieho zo sveta čistého motošportu, výkonných
športových

vozidiel

a tých

najlepších

svetových

pilotov,

ktorí

sa

stretávajú

v pozoruhodných prostrediach – od ľadu a snehu v Škandinávii až po spaľujúce horúčavy
na území Mexika. Účastníci šampionátu WRC, ktorý v súčasnej podobe poznáme od roku
1973, bojujú o svetový titul v kategórii pretekárskych jazdcov a výrobcov na 13 pretekoch
rely, ktoré sa organizujú v 15 krajinách na šiestich kontinentoch. Ďalšie informácie
o šampionáte nájdete na webovej stránke www.wrc.com.
O tíme TOYOTA GAZOO Racing
TOYOTA GAZOO Racing zhmotňuje nadšenie automobilky Toyota pri prekonávaní nových
hraníc a výrobe neustále lepších vozidiel, aby mohla prichádzať so stále novými
technológiami a riešeniami pre extrémne podmienky vo svete motoristického športu,
a nikdy tak neprestala inovovať. Tím TOYOTA GAZOO Racing nasadzuje svoje vozidlá na
preteky, aby mohol neustále posúvať hranice a učiť sa zo skúseností nadobudnutých za
tých najnáročnejších podmienok. Súťaženie na vozovkách všetkého druhu a bez ohľadu na
náročnosť pretekov inšpiruje tím Toyota GAZOO Racing pri vytváraní stále lepších
automobilov a budovaní genetickej výbavy budúcich vozidiel Toyota, aby si každý
jednotlivec užil slobodu, atmosféru dobrodružstva a radosť z riadenia. Ďalšie informácie
nájdete na webovej stránke www.toyotagazooracing.com
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