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Eden wpiera Światowy Dzień Wody 2011
22 marca został ogłoszony Światowym Dniem Wody. Tegoroczne obchody
przebiegają pod hasłem Woda dla miast.

Światowy Dzień Wody został ustanowiony w 1992 r. podczas konferencji ONZ w Rio de Janeiro.
Celem obchodów jest zwrócenie uwagi światowej społeczności na najważniejsze kwestie i problemy
związane z zasobami wody słodkiej na świecie.
Po raz pierwszy w historii świata populacja mieszkańców miast przekroczyła 3,3 miliarda i stale rośnie.
Szacuje się, że za 20 lat w miastach będzie mieszkać 60% światowej populacji, czyli 5 miliardów ludzi.
Taki szybki wzrost ludności wiąże się ze stale rosnącym zużyciem wody. Obecnie aż 27%
mieszkańców miast nie ma dostępu do bieżącej wody, a co czwarty, w sumie 794 miliony ludzi, do
udogodnień sanitarnych.
Problemy z dostępem do czystej wody pitnej dotyczą także Polski. Przykładem jest Łódź, gdzie
wyzwaniem jest walka z bardzo wysokim poziomem zanieczyszczenia rzek. Polska jest również
jednym z krajów europejskich, który posiada najmniejsze zasoby słodkiej wody.
Firma Eden Springs, jako ekspert od źródeł wody, jest świadoma problemów związanych z dostępem
do wody pitnej na świecie.
W tym roku Eden Springs zachęca swoich pracowników do drobnych, codziennych aktywności, dzięki
którym można oszczędzić zaskakująco duże ilości wody. W tym celu opracowana została książeczka,
dostępna również w wersji elektronicznej dla wszystkich zainteresowanych na stronie
www.eden.pl/swiatowy_dzien_wody

***
W Europie Grupa Eden jest jednym z czołowych dostawców wody w butlach o pojemności 18,9 litra.
Zaopatruje firmy i instytucje w 16 krajach, między innymi w Szwajcarii, Francji, Hiszpanii, Wielkiej
Brytanii i w Polsce. We wszystkich krajach Eden cieszy się wysoką renomą i jest kojarzony z
doskonałym serwisem konsumenckim. W Polsce Eden Springs działa od 1997 roku. Jest jednym z
pionierów w promowaniu wysokich standardów obowiązujących na rynku. Obecnie Eden Springs jest
jedyną firmą na rynku zapewniającą klientom prywatnym i instytucjonalnym kompleksowe rozwiązania
wodne pod jedną marką – Eden. Firma zatrudnia ponad 500 pracowników, posiada trzy rozlewnie oraz
działa poprzez 36 centrów dystrybucyjnych obejmujących całą Polskę.
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