INFORMACJA PRASOWA
Eden Springs – główny sponsor Programu WOŚP i 9 Biegu "Policz się z cukrzycą".
Eden Springs – czołowy dostawca wody i kawy do firm - już trzeci rok z rzędu wspiera Wielką Orkiestrę
Świątecznej Pomocy, sponsorując program i IX bieg "Policz się z cukrzycą". Przez ostatnie dwa lata Eden
zachęcał swoich klientów do przejścia na e-fakturę. Dzięki temu od każdego klienta, który zrezygnował
z faktury papierowej, Eden przekazywał 12 zł rocznie na konto Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
W latach 2013-2014 Eden przekazał na rzecz WOŚP kwotę 284 545 zł. Dzięki zebranym środkom Fundacja
sfinansowała oraz przekazała do ośrodków medycznych, nowoczesne pompy insulinowe dla kobiet
ciężarnych chorujących na cukrzycę.
W tym roku klienci firmy mogą wspierać WOŚP przez cały rok, wybierając i zamawiając produkty Eden. Od
każdej umowy na kawę, firma przekaże 20 zł na konto Fundacji.
W związku ze zbliżającym się finałem WOŚP i IX biegiem "Policz się z cukrzycą" – firma zainicjowała akcję
"BIEGAJ Z EDENEM". Akcja ta ma na celu propagowanie zdrowego stylu życia i szerzenie idei biegania.
Eden zachęca wszystkich klientów do wzięcia udziału w biegu podczas finału WOŚP 11 stycznia 2015 r. Na
stronie www.eden.pl/WOSP dostępny jest dla wszystkich bezpłatny poradnik biegania w formie e-booka.
Wszyscy Ci którzy wezmą udział w biegu, będą mogli wziąć udział w konkursie na najlepsze przebranie
i wygrać ciśnieniowy ekspres Lavazza Blue, a także wystąpić w relacji na żywo ze Studia WOŚP w Telewizji
Polskiej. Dla wszystkich biegaczy Eden przygotował ciepłe napoje, kawę i wodę dostępne na stoisku
podczas wielkiego finału.
Więcej informacji: www.eden.pl/WOSP
Osoba kontaktowa:
Marta Jakóbiak, Kierownik Marketingu
Eden Springs Sp. z o.o.
marta.jakobiak@pl.edensprings.com

Informacje o Eden Springs:
Eden Springs Polska jest częścią Grupy Eden obecnej w 15 krajach Europy. Jest czołowym dostawcą wody
źródlanej, dystrybutorów filtrujących i najwyższej jakości włoskiej kawy wraz z ekspresami, do firm i domów.
W Polsce działa od 1997 roku. Obecnie posiada 36 centrów dystrybucji i rozbudowaną flotę, które pozwalają
na sprawną obsługę klientów na terenie całej Polski.

