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Hyundai wordt sponsor van KAS Eupen-elftal
Hyundai Belgium tekent sponsorovereenkomst met Eupen. Het logo van het merk zal
zichtbaar zijn op de shirts van de A-ploeg en in het thuisstadion.
Met dit partnership wordt Hyundai één van de belangrijkste
sponsors van KAS Eupen. Het Hyundai-logo zal dan ook op de
shirts van het eerste elftal prijken.
Ook in en rond het thuisstadion zal Hyundai duidelijk zichtbaar
zijn en vanzelfsprekend zullen medewerkers en verschillende
spelers met een Hyundai gaan rijden. Hyundai levert dan ook
meer dan 40 wagens aan de club, de spelers en het bestuur.
Olivier Sermeus, Managing Director van Hyundai Belux, vindt deze samenwerking een
logische stap; “Hyundai is al geruime tijd main-partner van het FIFA WK en EK, en dat zal
nog enige tijd het geval zijn. Het is dan ook vanzelfsprekend dat we onze naam verbinden
aan een eersteklasseclub in de Belgische competitie. Ik ben ervan overtuigd dat KAS Eupen,
net als Hyundai overigens, heel veel potentieel heeft en we hebben als nieuwe partner dan
ook het volste vertrouwen in de sportieve resultaten van de club. KAS Eupen is een echte
‘challenger’ die hogerop wil. Die filosofie deelt de club met Hyundai.”
Christophe Henkel, Algemeen Directeur bij KAS Eupen is eveneens heel tevreden met het
nieuwe partnership: “Wij zijn heel erg blij met deze overeenkomst met Hyundai Belux. Het is
voor ons in de eerste plaats een blijk van vertrouwen in onze club en in het groeipotentieel
dat Eupen uitstraalt. Dit is een hele mooie deal, waar beide partijen alleen maar beter
kunnen van worden. Onze verhalen lopen overigens parallel. Hyundai is aan een enorme
opmars bezig en wij zijn dat met Eupen ook van plan. Zoiets kunnen we alleen maar als een
win-win situatie bestempelen.”

Deze deal is er ook gekomen dankzij de sterke ondersteuning van de lokale Hyundaiverdeler in de Oostkantons. Garage Johnen was eerder al sponsor van de jeugdwerking bij
KAS Eupen. Deze nieuwe ondersteuning vanuit het invoerderschap naar het eerste elftal toe,
beklemtoont de positieve uitstraling die er reeds was vanuit de samenwerking tussen KAS
Eupen en Garage Johnen.

GROOTSTE AZIATISCHE MERK
Het Zuid-Koreaanse merk Hyundai is een wereldspeler van formaat. Het is de 5de grootste
autoconstructeur ter wereld en beschikt ook over verschillende Europese fabrieken en
researchcentra. Ook op de Belgische markt is de opkomst van het merk de laatste jaren
opmerkelijk. De officiële Febiac-cijfers (inschrijvingen van nieuwe wagens) liegen er niet om;
Hyundai is al geruime tijd met voorsprong het grootste Aziatische merk op de Belgische
markt. Met niet minder dan 16 modellen in het gamma, en nog talrijke productlanceringen in
de pijplijn voor de komende 2 à 3 jaar, belooft Hyundai deze opmars nog verder te zetten.

