Warszawa, 12.06.2013 r.

Informacja prasowa

EDEN – PRZYJEMNIEJ W PRACY
Konkurs dla pracowników i pracodawców
www.eden.onet.pl
W pracy spędzamy dużą częśd naszego życia. Warto
w tym czasie ze szczególną troską zadbad o swoje
zdrowie i dobre samopoczucie, a także znaleźd czas
na chwilę odpoczynku. Pracodawcy, którzy
przykładają wagę do zdrowego stylu życia w miejscu
pracy przekonali się, że jest to korzystne nie tylko
dla zatrudnionych, ale również dla rozwoju całego
biznesu.

Celem akcji ‘Eden - Przyjemniej w pracy’ oraz dedykowanej sekcji www.eden.onet.pl, którą tworzą
wspólnie Eden Springs i redakcja Onet.pl jest uświadomienie, jak ważne jest otoczenie, w którym
pracujemy. To, w jaki sposób, gdzie i czy w ogóle odpoczywamy ma ogromny wpływ na jakośd pracy, naszą
kondycję, efektywnośd i motywację do działania. W krajach zachodniej Europy przestrzeo do relaksu oraz w
pełni wyposażona przestrzeo socjalna są niemal standardem, tymczasem w Polsce to wciąż rzadkośd. Warto
więc pozytywnie stymulowad polskich pracodawców do tego, by również i w tym aspekcie rozumieli
potrzeby swoich pracowników i tworzyli specjalne miejsca odpoczynku w firmie.
Potrzeb pracowników nikt nie zdefiniuje lepiej, niż oni sami. Wychodząc z takiego założenia firma
Eden Springs organizuje konkurs, w którym można puścid wodze fantazji. Zadaniem uczestników konkursu
jest przygotowanie pracy na temat: „Twoje wymarzone miejsce do relaksu i odpoczynku w pracy”.
Odpowiedź może mied formę tekstu, zdjęcia lub grafiki. Nagrodzone będą prace, które zdobędą jak
największą liczbę głosów internautów – użytkowników portalu Onet.pl. W konkursie mogą wziąd udział
pracownicy i właściciele firm, którzy są lub do 9 sierpnia zostaną klientami firmy Eden Springs. Mogą
skorzystad z wielu produktów, które poprawiają komfort pracy, jak: dostawy wody źródlanej, filtry do wody
czy szeroki wybór ekspresów na kawę ziarnistą lub w kapsułkach wraz regularną z dostawą.
Z nagród, które można wygrad w konkursie skorzystają wszyscy pracownicy zwycięskich firm. I tak główną
nagrodą jest 2.000 zł (dwa tysiące złotych) przeznaczone na wyjście integracyjne pracowników.

Zwycięzca drugiego miejsca wygra warsztaty salsy dla pracowników firmy.
Nagrodą za zajęcie trzeciego miejsca jest stół do gry w piłkarzyki.
Nagrodami dla autorów kolejnych siedmiu prac przegłosowanych przez internautów są zamrażarki pełne
lodów Algida, a dla wyróżniających się prac - dystrybutory do wody oraz włoska kawa ziarnista Edenissimo.
Konkurs trwa do 9.08.2013. Więcej informacji można znaleźd pod adresem www.eden.onet.pl oraz
www.eden.pl

*******
Eden Springs Polska jest częścią Grupy Eden obecnej w 15 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 cztery rozlewnie oraz działa poprzez 36 centrów dystrybucyjnych obejmujących całą
Polskę. Firma rozwija własną markę włoskich kaw Edenissimo oraz jest dystrybutorem w Polsce ekspresów Lavazza Blue i Saeco.
Priorytetem firmy jest dbałośd o wysoką jakośd produktów i najwyższy poziom obsługi Klientów, a celem zapewnienie Klientom
przez cały dzieo dobrego samopoczucia i pozytywnej energii, zarówno w pracy, jak i w domu. W 2012 r. Eden Springs został po raz
szósty wyróżniony Złotym Godłem Laur Konsumenta, zdobył także medal Dobra Marka 2011. Wg badao, przeprowadzonych
w 2012r. przez Dom Badawczy Maison, Eden jest najchętniej wybieranym dostawcą wody przez firmy w Polsce.
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