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EDENRED ŁAPIE WIATR W ŻAGLE W 
ROUTE DU RHUM 
 

Edenred, światowy lider w zakresie rozwiązań płatniczych, drugi rok z rzędu wspiera wyścig 

Route du Rhum – Destination Guadeloupe 2018 i żeglarza kategorii Class40 – Emmanuela Le 

Rocha. Francuski szyper będzie pływał w barwach Edenred przez cały sezon 2019 i po raz 

pierwszy weźmie udział w Transat Jacques Vabre. Jest to transatlantycki wyścig załogowy, 

który rozpoczyna się 27 października w Hawrze, we Francji, zaś kończy w Salvadorze, w 

Brazylii. 

 

 
 

Grupa Edenred pomogła już Emmanuelowi Le Roch spełnić marzenie uczestnictwa w swoim 
pierwszym transatlantyckim wyścigu bezzałogowym Route du Rhum. Tegoroczny program 
obejmuje blisko 10 tys. mil morskich żeglowania, a w tym jako pierwszy wyścig Défi Atlantique, 
następnie Normandy Channel Race, Armen Race oraz Transat Jacques Vabre – ostatnie 
ważne wydarzenie sezonu poświęconego pracy zespołowej. Nazwisko żeglarza, który 
wystartuje razem z Emmanuelem Le Rochem w wyścigu Transat Jacques Vabre, zostanie 
ogłoszone w najbliższych tygodniach. 
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„Firma Edenred jest dumna z kontynuowania tej inspirującej współpracy z Emmanuelem 
Le Roch. Świetnie reprezentował on Grupę Edenred podczas wyścigu Route du Rhum, 
wykazując się niespotykaną odwagą i bezinteresownością. Jego osobowość oraz 
wyznawane wartości uosabiają poświęcenie, wyobraźnię i prostotę, które łączą 8,5 tys. 
pracowników Edenred w 45 krajach. W tym roku po raz kolejny będziemy go wspierać, tym 
bardziej że trasa wyścigu Jacques Vabre przebiega pomiędzy dwoma najbardziej 
symbolicznymi rynkami dla naszej Grupy – Brazylią i Francją” – powiedział Bertrand Dumazy, 
prezes i dyrektor generalny firmy Edenred. 
 
Przed nami intensywny sezon 
 
Pierwszy wyścig w sezonie – dwuetapowy Défi Atlantique – wyruszy z Gwadelupy 23 marca. 
Po krótkim postoju w Horcie, na Azorach, załogi postawią żagle, by wyruszyć w stronę 
La Rochelle, dokąd mają przybyć w połowie kwietnia. „W roku, w którym odbywa się 
Transat Jacques Vabre, wyścig Défi Atlantique jest świetną okazją do przepłynięcia kolejnych 
mil i zdobycia doświadczenia” – powiedział Emmanuel Le Roch. „Jestem zaszczycony 
otrzymanym wsparciem ze strony Edenred już drugi rok z rzędu. Tegoroczny sezon wyścigowy 
jest szczególnie intensywny, przez co jest jeszcze bardziej motywujący i ekscytujący. Projekt 
Edenred po raz kolejny skupi się na ludziach, a ja cieszę się, że mogę zabrać ze sobą na 
pokład wszystkich pracowników Grupy Edenred. Ich wsparcie podczas Route du Rhum było 
niezawodne. Na dobre i na złe. Jestem szczęściarzem, że mam po swojej stronie Edenred i nie 
mogę doczekać się kontynuacji mojej przygody”. 
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KLUCZOWE DATY W 2019 R. 
 

• 23 marca: Défi Atlantique (Pointe-à-Pitre > Horta > La Rochelle, załoga licząca 2 lub 
więcej osób) 

• 19 maja: Normandy Channel Race (początek i koniec w Caen, przez the Isle of Wight, 
Tuskar Rock i Fastnet lighthouse w Irlandii, załoga dwuosobowa) 

• 30 maja: Armen Race (początek i koniec w La Trinité-sur-Mer, przez Chaussée de Sein 
oraz Île d’Yeu, załoga licząca 2 lub więcej osób) 

• 27 października: Transat Jacques Vabre (Hawr we Francji > Salvador w Brazylii, załoga 
dwuosobowa) 

  
Zdjęcia dostępne na życzenie, pod adresem: presse@edenred.com 
 
CIĄG DALSZY PRZYGODY NA WWW.TRUEDREAM.EDENRED.COM 
 

*** 
Edenred, światowy lider rozwiązań płatniczych, łączy 830.000 klientów korporacyjnych, 47 milionów 

użytkowników i 1,7 milionów partnerów afiliacyjnych w 45 krajach. Dzięki globalnej platformie 

technologicznej Grupa Edenred zarządzała w 2018 roku 2,5 miliardami transakcji, głównie za 

pośrednictwem aplikacji mobilnych, platform internetowych i kart przedpłaconych, generując ponad 

28 miliardów Euro obrotu. 

8.500 pracowników Edenred przyczynia się do: 

- podnoszenia jakości życia osób korzystających z rozwiązań Edenred,  

- zwiększania efektywności firm 

- zwiększania przychodów partnerów afiliacyjnych.  

Edenred oferuje rozwiązania w ramach trzech linii biznesowych: 

- świadczenia pracownicze, 

- fleet & mobility: paliwo, opłaty drogowe i podróże służbowe 

- rozwiązania uzupełniające wraz z płatnościami korporacyjnymi, nagradzanie oraz programy 

motywacyjne, publiczne programy społeczne. 

Grupa Edenred jest notowana na paryskiej giełdzie i zawiera następujące indeksy: CAC Next 20, 

FTSE4Good, DJSI Europe i MSCI Europe. 

 
Więcej informacji na www.edenred.com 

 
Edenred w Polsce działa od ponad 20 lat. Misją Spółki jest zapewnienie kompleksowych i efektywnych 
rozwiązań dopasowanych do indywidualnych potrzeb klientów, stawiając sobie ten sam cel: 

satysfakcja i przyjemne codzienne życie.  

Edenred Polska dostarcza bezkonkurencyjne produkty i usługi oraz szybki i niezawodny serwis w 
obszarach:  

• motywacji i aangażowania pracowników,  

• budowania lojalności w biznesie i zwiększania sprzedaży na rynku B2B2C. 

 
Więcej informacji na www.edenred.pl  
 
Loga oraz inne znaki towarowe wymienione i zawarte w niniejszym komunikacie prasowym stanowią 
zastrzeżone znaki towarowe Edenred S.A, jej jednostek zależnych lub podmiotów trzecich. Nie mogą 
być wykorzystywane w celach komercyjnych bez uprzedniej pisemnej zgody ich właścicieli. 
 
 

 
 


