EUROFOAM

S VINAŘSKOU „50“ NA JEDNÉ VLNĚ
Firma EUROFOAM dlouhodobě podporuje Vinařskou 50 Author Znovín cup nejen
jako významný sponzor, ale zároveň patří díky desítkám aktivních účastníků
v modrých dresech k nepřehlédnutelné součásti startovního pole oblíbeného závodu
pro širokou sportovní veřejnost.
Také v letošním ročníku vypisuje EUROFOAM v rámci závodu TRAŤOVOU PRÉMII.
První tři závodníci z celého startovního pole získají finanční odměnu. Dalším
závodníkům (do 300. místa) bude odměnou originální fotografie z průjezdu metou
prémie. Traťová prémie je umístěna na konci táhlého stoupání za obcí Konice
v nájezdu do vinice. Prvních tři sta závodníků se může těšit na fotografie, které
budou k vyzvednutí v cíli závodu v EUROFOAM centru na fotbalovém hřišti v Šatově.
Pro vítěze vybraných kategorií věnuje EUROFOAM špičkovou matraci z řady EMCErgonimie mit Comfort. Další dva závodníci na stupních vítězů obdrží podhlavníky
CELSIO.
Již tradicí a očekávanou závěrečnou tečkou závodu je akce „1000 létajících talířů
nad Šatovem“. Pokud se na závod chystáte poprvé – pro všechny účastníky
závěrečného vyhlašování výsledků rozdává firma EUROFOAM pěnové létající talíře,
které pak na závěr vyhlášení všichni účastníci budou moci v jednom okamžiku
vyhodit současně do výšky a pokusí se tak vytvořit rekord v počtu létajících talířů na
jednom místě.
Firma EUROFOAM patří mezi přední výrobce polyuretanových pěn v Evropě
(www.eurofoam.cz ). Ve 40 závodech ve 12 zemích zaměstnává více jak 2500
zaměstnanců. Ve svých závodech v České republice vyrábí dílce pro matrace a
sedací nábytek (BPP Brno, Sinfo) i pro technické aplikace (Eurofoam TP Brno
www.eurofoam-tp.cz)
EUROFOAM již také takřka 20 let aktivně podporuje celou řadu sportovních aktivit
svých pracovníků, obchodních partnerů i příznivců. V roce 2000 založil volné
sdružení Eurofoam sport team – www.eurofoam-sport.cz.
Je pro Eurofoam sport team a Vinařskou padesátku symbolické, že první oficiální
akcí byla právě účast 5 jeho členů na 1. oficiálním ročníku Vinařské padesátky. Od
tohoto okamžiku Eurofoam i Vinařská padesátka spolu prožily velký kus sportovního
života. Eurofoam sport team se angažuje nejenom v cyklistice, ale i dalších sportech
jako je paragliding, běh či kajak. Je proto logické, že se postupně stal pravidelným
účastníkem nejtěžšího týmového závodu světa zvaného Dolomitenmann. Tento
závod dokonce v amatérské kategorii dvakrát vyhral.

