Warszawa, 21 listopada 2016

Informacja prasowa
Eden Springs głównym sponsorem 11 Biegu Policz się z Cukrzycą, który
odbędzie się w dniu 25 Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Eden Springs będąc czołowym dostawcą wody źródlanej i włoskiej kawy do firm, kontynuuje współpracę z
Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy. 15 stycznia 2017 r. będzie miał miejsce 11 Bieg Policz się z Cukrzycą
i Ucz się Pierwszej Pomocy. Eden Springs czwarty rok z rzędu jest głównym sponsorem Biegu. Celem
Programu i Biegu Policz się z Cukrzycą jest nagłośnienie kwestii narastającej ilości zachorowań na cukrzycę,
okazanie solidarności z diabetykami oraz zakup pomp insulinowych.
Firmie Eden Springs bliska jest idea promowania aktywności fizycznej, jako sposobu zapobiegania rozwojowi
cukrzycy oraz troski o dobre samopoczucie w pracy oraz poza nią. W ramach akcji Zdrowo Zabiegani, która
towarzyszy Biegowi, Eden Springs opublikuje na swoim blogu oraz w mediach społecznościowych e-book z
przydatnymi wskazówkami dla biegaczy oraz materiały dotyczące udzielania pierwszej pomocy.
Bieg Policz się z cukrzycą ma formę happeningu i w jego trakcie rozgrywany jest co roku konkurs na
najbardziej pomysłowe przebranie. Bieg ten jest również popularnym wydarzeniem wśród biegaczy z
Warszawy i przyciąga każdego roku rosnącą liczbę uczestników oraz kibiców dopingujących biegaczy na
trasie biegu. Start i meta biegu znajdują się pod Pałacem Kultury, gdzie znajdować się będzie także stoisko
Eden Springs, na którym Biegacze będą mogli zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie oraz napić się ciepłych
napojów po biegu.
Z cegiełek zebranych wśród uczestników Biegu w 2016 r. zakupionych zostało 10 pomp insulinowych, które
trafiły do Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku, Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w
Olsztynie i Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie. W tych placówkach medycznych kobiety
ciężarne lub będące w okresie przygotowań do ciąży mogą bezpłatnie wypożyczyć pompę insulinową. W
latach 2013-2016 Eden Springs przekazał w sumie 484 545 zł na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
i programu Policz się z Cukrzycą.

Więcej informacji:
http://www.eden.pl/wosp
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**************
Eden Springs Polska jest częścią Grupy Eden obecnej w 17 krajach Europy i jednym z czołowych dostawców wody
źródlanej, dystrybutorów filtrujących oraz wyśmienitej włoskiej kawy i ekspresów do firm i domów. W Polsce działa od 1997
roku. Obecnie firma zatrudnia 450 pracowników, posiada trzy rozlewnie oraz działa poprzez 36 centrów dystrybucyjnych
w Polsce. Firma rozwija własną markę włoskich kaw Edenissimo oraz jest dystrybutorem w Polsce ekspresów Lavazza
Blue i Saeco.
Codziennie w Polsce ponad 1 milion osób korzysta z wody i kawy od Eden. Misją firmy jest zapewnienie wszystkim swoim
klientom dobrego samopoczucia i pozytywnej energii przez cały dzień - zarówno w pracy, jak i w domu. W 2015 roku firma
uruchomiła program partnerski „Wspieramy Twój biznes”, w którym klienci mogą bezpłatnie reklamować swoje biznesy w
społeczności Eden. Od 2 lat Eden prowadzi również blog „Przyjemniej w pracy”, którego rolą jest edukacja przedsiębiorców
i pracowników w celu poprawy warunków pracy w Polsce, motywacji oraz możliwości samorozwoju.
Priorytetem Eden Springs jest dbałość o wysoką jakość produktów i najwyższy poziom obsługi Klientów. Potwierdzeniem
tej filozofii mogą być zdobyte wyróżnienia: Konsumencki Lider Jakości 2015 oraz Złote Godło Laur Konsumenta 2016.

