Společnost 3M Česko je partnerem cyklistů
Tisková zpráva, 1. září 2009.
Praha, 1. září 2009. Společnost 3M Česko je tradičním partnerem řady místních iniciativ,
mezi které patří i sportovní akce. Pro závod horských kol s názvem Zlínská kola, který
proběhl v sobotu 29. srpna 2009, společnost věnovala věcné dary v podobě balíčků první
pomoci Nexcare First Aid Kit. Tyto balíčky obsahují všechno, co je třeba pro rychlé
ošetření drobných zranění, kterým se žádný cyklista čas od času nevyhne.
Závod Zlínská kola si společnost 3M Česko vybrala v rámci svého úsilí o budování
zdravějšího Česka. Společnost si klade za cíl napomáhat lokálním akcím pro veřejnost.
Balíčky první pomoci značky Nexcare se díky malým rozměrům vejdou do kapsy od bundy či
cyklistického trikotu a mohou tak být vždy po ruce. V závodě Zlínská kola, který měřil
42,74km, bylo jistě několik míst, kde se závodníkům hodily.
O společnosti 3M a 3M Česko
Společnost 3M Česko byla založena v roce 1991. V současné době na českém trhu nabízí
potřeby pro komerční grafiku, lepidla a brusiva do průmyslu, výrobky pro architekturu,
kancelářské potřeby, potřeby pro péči o domácnost, zabezpečení pro knihovny, zdravotnické a
dentální pomůcky a materiály či pracovní ochranné prostředky. 3M Česko se umístilo na
prvním místě v soutěži Nejlepší zaměstnavatel roku 2008. Společnost 3M se zasazuje o
bezpečnější, zelenější a zdravější Česko. Více informací najdete na adrese: http://www.3M.cz.
3M jako uznávaný lídr ve výzkumu a vývoji produkuje tisíce nápaditých produktů pro desítky
rozmanitých trhů. Zásadní předností společnosti 3M je schopnost uplatňovat více než 40
samostatných technologických platforem – často v kombinaci – při řešení širokého spektra
potřeb zákazníků. S tržbami přes 25 miliard dolarů 3M zaměstnává 75 000 lidí po celém světě
a je aktivní ve více než 60 zemích. Další informace najdete na adrese: www.3M.com.
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