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Problemy społeczne rozwiń listę 

Rozstrzygnięcie
konkursu

Dzieci w Fundacji
Radia ZET

Usta w ruch Maurycy
Marchewka od

Głosowanie na
najlepszy plakat o

Rakieta Caroline
Woźniacki od

C S R / C R M

Grant na remont od UPS
Fundacja UPS przekazała
Fundacji ...

Panny młode w Kompanii
Piwowarskiej
W siedzibie Kompanii
Piwowarskiej ...

Na olimpiadę zimową z OTTO

OTTO Polska w zamian za
darowizny ...

„Liderzy Filantropii” na start
Ruszyła VII edycja „Liderów
Filantropii” ...

ZOTT o ekologii dla młodych
opolan
Firma ZOTT współorganizuje
warsztaty ...

Zdrowa ciąża z PPS
ZP PPS prowadzi fanpage na
Facebooku, ...

Codzienna odpowiedzialność z
Carrefour
Carrefour otworzył
internetową ...

Międzynarodowa sztafeta
Radisson Blu
Radisson Blu Hotel Kraków
zainicjował ...

Defibrylator dla Mielna od
Natural Pharmaceuticals
Firma Natural
Pharmaceuticals ...

Domek dla pingwinów od
ECCO
ECCO przekaże część funduszy
z ...

Groupon wesprze lokalne
inicjatywy
Groupon uruchomił platformę
Groupon ...

Ubezpieczenia mają uśmiech
dziecka

27.08.2013

Lubię to! Bądź pierwszym znajomym, który to lubi.

Na olimpiadę zimową z OTTO
Aida Bella, Marta Wójcik, Zbyszek Bródka, Szczepan
Karpiel-Bułecka i Piotr Janosz to zawodnicy, którzy
przygotowują się na Olimpiadę Zimową w Soczi w 2014.

OTTO Polska wspiera zbiórkę pieniędzy dla sportowców
- potrzeby są duże, związane zarówno
z przygotowaniami, jak i samym wyjazdem. Pomocy
finansowej udzielają przede wszystkim fani i biznes.
Warunki w Polsce, zarówno obiektowe, jak i pogodowe
nie sprzyjają zawodnikom sportów zimowych.

Na stronie PolakPotrafi.pl każdy może wesprzeć finansowo sportowców dowolną kwotą. Oni w zamian proponują
osobiste treningi, zaproszenia na kawę, zdjęcia z autografami czy też 6-miesięczną edycję kalendarza z zapisem
letnich przygotowań do Zimowej Olimpiady. Propozycje OTTO to doradztwo personalne, rekrutacje oraz udział
w charytatywnej imprezie dla sportowców.

6 września, w Filharmonii Opolskiej, pod patronatem Rektora Politechniki Opolskiej odbędzie się impreza
charytatywna z udziałem przedstawicieli sportu i biznesu X dni Do Soczi 2014 Show, z której dochód zostanie 
przekazany sportowcom.

Kategoria ogólna: Inne, Społeczna odpowiedzialność biznesu

Poleć Bądź pierwszym znajomym, który to poleca.

Prosimy zalogować się aby komentować, dziękujemy.
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