
 

 

 

Informacja prasowa 

Acer i Sauber Motorsport przedłużają 

współpracę w sezonie 2021  

 

Acer oraz Sauber Motorsport, zarządzający w Formule 1 zespołem Alfa Romeo Racing ORLEN, 

poinformowały o przedłużeniu trwającej od 2020 r. współpracy na sezon 2021. Partnerstwo 

obu firm zostanie zacieśnione zarówno na torze, jak i w siedzibie Sauber Motorsport w Hinwil. 

Jego owocem będzie też kampania marketingowa, której twarzą zostanie kierowca Alfa 

Romeo Racing ORLEN, Kimi Räikkönen.    

Acer, jedna z czołowych firm sektora informacyjno-komunikacyjnego na świecie, obecna w ponad 

160 krajach, dostarczy zespołowi Sauber Motorsport notebooki Enduro i TravelMate, stacje 

robocze ConceptD i cyfrowe wyświetlacze. Specjalnie zaprojektowany sprzęt oraz rozwiązania 

łączności Acer będą przez cały sezon 2021 odgrywać kluczową rolę w wyścigach. Trafią do siedziby 

zespołu w Hinwil, do jego garażu, a także na ścianę pit-stopu. Acer i Alfa Romeo Racing ORLEN 

nie tylko dzielą tę samą pasję do technologii, ale także znajdują uznanie wśród tej samej grupy 

fanów w wieku 13-44 lat. 

“To wielka przyjemność przedłużyć współpracę z firmą Acer. Nasza wspólna praca w 2020 roku 

uwydatniła synergię między światem nowoczesnych technologii informatycznych i sportów 

motorowych - oba są wysoce konkurencyjnym środowiskiem, w którym dążenie do wydajności jest 

stałym celem i w którym każdego dnia otwierają się nowe możliwości rozwoju. Współpraca w 2021 

roku jest tego naturalnym rezultatem i nie możemy się doczekać wspólnego, udanego sezonu” – 

powiedział Frédéric Vasseur, Dyrektor zespołu Alfa Romeo Racing ORLEN i Dyrektor Generalny 

Sauber Motorsport.   
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“Cieszymy się, że możemy przedłużyć naszą współpracę z jednym z najbardziej prestiżowych 

zespołów w historii Formuły 1, w skład którego wchodzą kultowi kierowcy. W Acer przekraczamy 

granice nie tylko tego, co jest możliwe w technologii, ale także w marketingu, dostarczając 

naszym fanom jeszcze bardziej wciągające treści” – powiedział Hajo Blingen, wiceprezes ds. 

marketingu w Acer Europe. “Formuła 1 należy do sportów o największej oglądalności, a jej 

popularność na platformach cyfowych całego świata błyskawicznie rośnie. Jest też idealną 

platformą angażującą przedstawicieli pokoleń Y i Z” – dodał.  

Formuła 1 to sport oparty na technologii oraz osiągach i posiadanie niezawodnego sprzętu ma w 

nim kluczowe znaczenie. Acer dostarcza Sauber Motorsport rozwiązania ConceptD dla stacji 

roboczych, w tym monitory. Są one przeznaczone nie tylko do zasilania samochodów, lecz również 

gwarantują 200 inżynierom niezawodność i dokładność podczas wykonywania najtrudniejszych 

zadań, od projektowania aerodynamiki po zapewnienie najwyższych osiągów silnika.  

Korzystając z najnowszych modeli Acer Enduro z wojskowym certyfikatem wytrzymałości, zespół 

Sauber Motorsport może liczyć na wyjątkowo trwałe komputery, które pomogą w zarządzaniu 

wyścigami w najtrudniejszych warunkach. Od deszczu w Silverstone, przez upały w Singapurze po 

zimno nocy i piaskowy pył na pustyni w Bahrajnie. 

Kluczowi członkowie zespołu będą również korzystać z zaawansowanych notebooków Acer 

TravelMate, które pozwolą poprawić komunikację, wydajność i bezpieczeństwo współpracy. 

 

O Grupie Sauber 
W skład Grupy Kapitałowej Sauber wchodzą trzy podmioty operacyjne: Sauber Motorsport AG, który zarządza zespołem Alfa Romeo 
Racing ORLEN; Sauber Engineering AG, który koncentruje się na rozwoju prototypów i produkcji addytywnej oraz Sauber Aerodynamik 
AG, który przeprowadza pełne testy w skali modelowej w najnowocześniejszym tunelu aerodynamicznym fabryki i tworzy przełomowe 
innowacje w dziedzinie aerodynamiki. Firmy ściśle ze sobą współpracują i dzielą się doświadczeniami, aby wykorzystać wiedzę ponad 
500 oddanych osób z centrali w Hinwil w Szwajcarii we wszystkich projektach wewnętrznych i zewnętrznych. Pasja do wyścigów leży 
u podstaw Saubera od momentu jego powstania w 1970 roku. 

Od ponad 50 lat innowacyjna szwajcarska firma wyznacza standardy w projektowaniu, rozwoju i budowie samochodów wyścigowych 
dla różnych serii mistrzowskich, takich jak Formuła 1, DTM i WEC. Po swoim debiucie w Formule 1 w 1993 roku, Sauber Motorsport AG 
stworzyła jeden z niewielu tradycyjnych i prywatnych zespołów w tym sporcie. Po 25 latach rywalizacji w Formule 1 firma nawiązała 
długoterminową współpracę z Alfa Romeo w 2018 roku i weszła do mistrzostw w 2021 roku pod drużynową nazwą Alfa Romeo Racing 
ORLEN. 

O firmie Acer 
Założony w 1976 roku Acer jest firmą zajmującą się sprzętem, oprogramowaniem i usługami, badaniami, projektowaniem, sprzedażą 
marketingową i wsparciem innowacyjnych produktów, które poprawiają jakość życia ludzi. Oferta produktów Acer obejmuje 
komputery osobiste, wyświetlacze, projektory, serwery, tablety, smartfony i akcesoria do ich przenoszenia. Opracowuje również 
rozwiązania chmurowe, aby połączyć Internet rzeczy. Firma Acer obchodziła 40. rocznicę powstania w 2016 roku i jest jedną z 5 
największych na świecie firm zajmujących się komputerami. Zatrudnia 7 000 osób na całym świecie i jest obecna w ponad 160 krajach. 
Więcej informacji można znaleźć na stronie www.acer.com. 
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