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Nieuwe Z-Sport reeks vormt link tussen bedrijfsleven en
sportwereld
Sport is booming business en elke dag staan de kranten er vol van. “De ruggengraat van de
maatschappij” beweert men soms. Zonder een welvarende economie kan de sportwereld
echter niet overleven. Meer dan ooit is sport dan ook gelinkt aan het bedrijfsleven. Die link
nemen Kanaal Z en Canal Z onder de loep in de nieuwe Z-Sport reportagereeks.
Ex-tennisster Dominique Monami, nu zelf actief als spreker in de bedrijfswereld, gaat in ZSport op bezoek bij 10 bedrijven, die elk een andere link hebben met sport. Het kan gaan om
ondernemingen die als sponsor een bepaalde sport of club financieel ondersteunen. Ook
bedrijven waar de personeelsleden gestimuleerd worden om meer te bewegen, al dan niet
op de werkvloer, komen aan bod. Kortom, de reeks besteedt aandacht aan het
ondernemerschap in de sportsector en aan de ruime sportintegratie zowel binnen- als buiten
de bedrijfsmuren.
Z-Sport, dat er komt in samenwerking met de hoofdpartners AG Insurance, Fintro en EDF
Luminus, brengt 10 weken lang boeiende gesprekken met CEO’s die de sportgedachte hoog
in het vaandel dragen. Zij leggen uit waar hun liefde voor sport vandaan komt en wat ze met
hun investeringen of sportieve aanpak willen bereiken.
“Z-Sport”, vanaf zaterdag 25 april elk weekend op Kanaal Z en Canal Z. Het programma kan
ook online worden bekeken op www.kanaalz.be en www.canalz.be

Kanaal Z en Canal Z, brengen als enige business zenders in Vlaanderen, Wallonië en
Brussel het meest gespecialiseerde en gevarieerde aanbod over business, economie en
geld. Kanaal Z en Canal Z bereiken dagelijks tot 560.000 kijkers en op weekbasis tot
2.500.000 kijkers (bron CIM TV/Transfer/Arianna), en zijn hiermee samen de grootste
digitale zenders van het land.
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