PENNY MEZI PLOTY
Praha, 22. květen 2019

PENNY Market je hlavním partnerem 27. ročníku festivalu Mezi ploty, který se o víkendu 25. a 26.
května uskuteční v areálu Psychiatrické nemocnice v Praze Bohnicích. PENNY tak následující víkend
bude nedílnou součástí festivalu, na němž vystoupí na 14 scénách na 160 účinkujících.
PENNY Market je nejen hlavním partnerem festivalu, na němž pořadatelé očekávají přes 20 000
návštěvníků, ale současně podpoří finančním darem přímo Psychiatrickou nemocnici Bohnice. „Vnímáme
spojení s dnes už tradičním a velmi oblíbeným festivalem nejen jako možnost být jeho součástí, ale
uvědomujeme si genius loci celého areálu PN Bohnice. V dnešní uspěchané době je toto ojedinělé místo
oázou klidu, kterou využívají nejen ti, jež dohnala dnešní doba, ale k procházkám a odpočinku i obyvatelé
celé městské části, a proto chceme přispět k jeho rozvoji,“ říká Martin Peffek, jednatel společnosti PENNY
Market.
Návštěvníci festivalu se mohou těšit na kapely jako jsou Divokej Bill, Wohnout, Rybičky 48, Vypsaná fiXa,
Mňága a Žďorp, Sto zvířat, Kuricpüsk, Kašpárek v rohlíku a další. Chybět nebudou Tomáš Klus, Xindl X,
Marta Jandová nebo Bára Poláková. Celkem na festivalu vystoupí na 160 účinkujících na 14 scénách.
Program po oba dny začíná na hlavních scénách ve 12 hodin. Součástí festivalu je i program pro děti a
PENNY je rádo přivítá ve svých dětských dílničkách. Návštěvníkům pak nabídne občerstvení v podobě
ovoce od Neobyčejných kousků, PENNY svačinek v podobě originálních müsli tyčinek nebo zmrzlin.

O společnosti PENNY MARKET Česká republika
Společnost Penny Market s.r.o. je dceřinou společností mezinárodního obchodního řetězce REWE, který je
jednou z největších světových obchodních společností. Na český trh vstoupil Penny Market před 22 lety, tedy
v roce 1997, a zaměřil se na rozvoj nových prodejen v regionech. Díky tomu dnes provozuje 380 prodejen,
což je nejširší síť v ČR, a poskytuje práci více než 5 600 zaměstnanců. Pravidelně slaví úspěchy v programu
Volba spotřebitelů a svým zákazníkům nabízí věrnostní program PENNY karta.
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