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MasterCard odstartoval Running Challenge 2014 pro zaměstnance
a partnery
Praha 10. února 2014 – Společnost MasterCard®, jednička v inteligentních, pohodlných
a bezpečných platbách, se rozhodla podpořit svoje zaměstnance a zaměstnance spřátelených
firem, kteří se věnují jednomu z nejoblíbenějších sportů na světě – běhu. Na letošní rok
připravila tzv. MasterCard Running Challenge, do nějž se mohou zapojit všichni, kteří si letošní
rok chtějí vyzkoušet zaběhnout půlmaraton nebo maraton. V rámci projektu získají nejen
registraci zdarma na dané závody Pražského mezinárodního maratonu, ale především možnost
trénovat pod vedením odborníků a v týmu se společně motivovat k lepším výsledkům.
Být fit a překonávat sebe sama: K nezaplacení. A přesně o tom je MasterCard Running Challenge
2014, který probíhá od ledna do května ve spolupráci s organizací RunCzech. Idea vzešla od nadšené
běžkyně Martiny Piskorové, marketingové ředitelky MasterCard Europe pro Českou republiku a
Slovensko: „Pro společné běhání jsme se v MasterCard rozhodli spontánně. Pro mě osobně je běh
neoddělitelnou součástí života. Ve firmě jsem potkala další nadšence a společně jsme se rozhodli
motivovat další lidi kolem nás. Přidali se k nám kolegové z bank a spolupracujících firem, takže je nás
nakonec okolo 50 lidí, kteří spolu poběžíme dva velké závody v Praze: půlmaraton a maraton.
Kapacita je již naplněna a nás těší, že spolu poběžíme tak krásné závody.“
Registrovaní běžci získávají balíček zajímavých výhod a možností, který jim pomůže dosáhnout cíle,
jejž si sami vytkli. Součástí je členství v PIM (Prague International Marathon) klubu po dobu akce,
členství v běžeckém centru PIM Running Mall, tréninky s profesionály, vlastní tréninkový plán
a samozřejmě též možnost zúčastnit se společných tréninků každou poslední sobotu v měsíci, a to až
do konce května. Členství v PIM Running Mall jim dále umožní nechat si zanalyzovat svoje běžecké
schopnosti, vstup na semináře zaměřené na přípravu na závod.
„Běh je krásný sport. Je o svobodě a o radosti, a to jsou pocity k nezaplacení. Stačí si obout správné
tenisky a vyběhnout. A pak už jen vydržet. V MasterCard Running Challenge má každý možnost
stanovit si svoji osobní výzvu a překročit své vlastní hranice,“ vypočítává Martina Piskorová důvody,
proč se do této akce zapojit. První společný trénink se uskutečnil 25. ledna v Running Mall na Letné
pod vedením ultramaratonce a českého běžeckého guru Miloše Škorpila, který je též šéftrenérem PIM.
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Účastníci MasterCard Running
Challenge na prvním
společném tréninku pod
vedením Miloše Škorpila a
MichalaVítů.

O společnosti MasterCard
MasterCard (NYSE: MA), www.mastercard.com, jednička v inteligentních, pohodlných a bezpečných platbách. Zajišťuje
fungování nejrychlejší procesní sítě platebních transakcí na světě. Propojuje uživatele, finanční instituce, firmy, vlády
a společnosti ve více než 210 zemích a územích. Produkty a řešení MasterCard dělají každodenní obchodní aktivity – jako
nakupování, cestování, řízení byznysu a financí – jednodušší, bezpečnější a efektivnější pro každého. Následujte nás
na Twitteru @MasterCardNews, diskutujte s námi na Cashless Pioneers Blog a odebírejte naše noviny zde Engagement
Bureau.
Pro bližší informace, prosím, kontaktujte:
Lucie Policarová, Ogilvy Public Relations, +420 221 998 226, +420 724 557 221, lucie.policarova@ogilvy.com
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