INFORMACJA PRASOWA
Wielki Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy: Eden Springs wspiera polską
organizację charytatywną
Europejski dostawca napojów do firm, Eden Springs udzielił wsparcia wiodącej w Polsce organizacji charytatywnej –
WOŚP (Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy – www.wosp.org.pl). Eden sponsorował program i IX bieg "Policz się z
cukrzycą" i przekazał WOŚP kwotę 284 545 zł.
Eden Springs był głównym sponsorem 5.5km biegu “Policz się z cukrzycą”, który odbył się podczas Wielkiego Finału w
centrum Warszawy. W biegu wzięło udział ok. 5000 uczestników. Dzięki zebranym środkom z biegu, Fundacja sfinansuje
oraz przekaże do ośrodków medycznych, nowoczesne pompy insulinowe dla kobiet ciężarnych chorujących na cukrzycę.
11 stycznia podczas Wielkiego Finału, Eden Springs serwował bezpłatnie na swoim stoisku ciepłe i zimne napoje, kawę i
herbatę. Rozdawane były również bezpłatne zestawy startowe dla klientów Eden biorących udział w biegu. Artur
Kaniewski, prezes Eden Springs Polska tak skomentował udział firmy w tej inicjatywie: „Jesteśmy dumni, że możemy być
częścią tak szerokiej i unikalnej na skalę światową inicjatywy charytatywnej. Zdecydowaliśmy się kontynuować wsparcie
dla WOŚP przynajmniej do roku 2017 – jako główny sponsor Programu dla diabetyków, osób chorych na cukrzycę i
biegu 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. W ramach tej akcji aż 25% klientów w Polsce
przeszło na fakturę elektroniczną.
Raanan Zilberman, Dyrektor Generalny Eden Springs, tak skomentował zaangażowanie firmy w pomoc fundacji: “Eden
Springs angażuje się w szereg organizacji charytatywnych w ramach własnego europejskiego program CSR Every Drop
Counts. Jesteśmy dumni z tego, że możemy wspierać potrzebujących w Polsce w ramach fundacji WOŚP. Jako grupa
angażujemy się w projekty mające na celu wspieranie lokalnych społeczności w zgodzie z zasadami odpowiedzialnego
biznesu i pomagamy naszym klientom czynić to samo.”
Więcej informacji o Eden Springs tutaj: www.edensprings.com.
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Informacje o Eden Springs Polska:
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.

