	
  

KOMUNIKAT PRASOWY
Zarezerwuj czas na przyjęcie urodzinowe eneloop
Idealna okazja do rozświetlenia życia!
Zellik, 8 marca 2016 r. – eneloop, rewolucyjny akumulator Panasonic będzie dosłownie i w
przenośni rozświetlać Warszawę 19 marca br. z okazji obchodów swojego 10-lecia. Nie przegap
tego spektakularnego przyjęcia urodzinowego, które odbędzie się tuż obok centrum
handlowego Złote Tarasy.
Akumulatory eneloop zostały wprowadzone na rynek w 2005 roku i zrewolucjonizowały rynek dzięki
swoim

wyjątkowym

właściwościom:

można

je

ładować

nawet

2100 razy i mają niskie tempo samorozładowania. Ponadto są one wstępnie naładowane energią
słoneczną, dzięki czemu można je używać od razu po wyjęciu z opakowania. Obecnie trwałe i
niezawodne produkty tej marki są stosowane w ponad 80 krajach, w ciągu ostatniej dekady (do końca
marca 2015 r.) zostało wyprodukowanych ponad 330 milionów sztuk.
Dla uczczenia 10-letniego istnienia tego wyjątkowego, ekologicznego akumulatora eneloop, firma
Panasonic będzie prowadziła specjalną kampanię promocyjną, która rozpocznie się

31 marca i

potrwa do końca 2016 r. Poza uruchomieniem nowej strony internetowej, dostępnej w 13 językach i
wieloma atrakcyjnymi konkursami (np. aktualnie trwa European photo challenge), firma Panasonic
urządziła spektakularne przyjęcie urodzinowe w Niemczech. Już niebawem kolejne w Polsce!
Pierwsze wydarzenie miało miejsce w Bikini Berlin w listopadzie 2015 r. i okazało się ogromnym
sukcesem. Z gigantycznego, świetlistego stoiska w kształcie eneloop rozdano przechodniom ponad
5000 żarzących się toreb z gadżetami. Ludzie w każdym wieku zatrzymywali się, aby świętować
razem z eneloopy, maskotką marki. Film z eventu można zobaczyć pod następującym linkiem:
https://www.youtube.com/watch?v=e-hExCdiFCY.
eneloop zaprasza do wspólnego świętowania i spędzenia popołudnia, w sobotę, 19 marca 2016 r.
przy centrum handlowym Złote Tarasy w Warszawie. Wydarzenie będzie koncentrowało się wokół
akumulatorów eneloop dających oszczędność energii i pieniędzy.
Odwiedzający stoisko otrzymają wyjątkową torbę prezentową eneloop zawierająca specjalną
rocznicową zniżkę na produkty eneloop i modne oświetlenie LED, zasilane przez akumulatory
eneloop. Przydadzą się one podczas akcji GODZINA DLA ZIEMI, która jest organizowana przez World
Wildlife Fund (ekologiczną organizację zajmującej się ochroną planety) i odbywa się w ten sam
wieczór. GODZINA DLA ZIEMI to akcja, w ramach której ludzie z całego świata gaszą światła na
jedną godzinę od 20:30 do 21:30. W tym momencie eneloop będzie pod ręką, aby poprowadzić Cię w
ciemności!

Data i godzina: sobota, 19 marca 2016 r., 11:00 - 21:30
Gdzie nas znaleźć: przy centrum handlowym Złote Tarasy (ul. Złota 59 00-120 Warszawa)
Oprócz eventu, w ten weekend firma Panasonic oferuje 30% zniżki na produkty eneloop we
wszystkich sklepach RTV EURO AGD, Media Markt, Saturn, MAKRO w Polsce, jak również w sklepie
internetowym Panasonic.

O Panasonic Energy Europe NV
Panasonic Energy Group Europe ma siedzibę w Brukseli w Belgii. Firma należy do koncernu
Panasonic Corporation, międzynarodowego lidera wśród producentów sprzętu elektronicznego i
elektrycznego. Dzięki dużemu i wieloletniemu doświadczeniu w dziedzinie elektroniki użytkowej firma
Panasonic Energy Group Europe jest obecnie największym producentem baterii w Europie. Jej
zakłady produkcyjne w Belgii (Tessenderlo) i w Polsce (Gniezno) każdego roku produkują nawet dwa
miliardy baterii. Panasonic Energy Group Europe dostarcza „mobilną” energię do ponad 30 krajów w
Europie. Zróżnicowana gama produktów firmy obejmuje m.in. akumulatory, ładowarki, baterie
cynkowo-węglowe, alkaliczne oraz

baterie specjalne (cynkowo-powietrzne, litowe do aparatów

fotograficznych, litowe guzikowe, alkaliczne mikro czy srebrowe). Szczegółowe informacje na stronie:
www.panasonic-batteries.com.
O firmie Panasonic
Panasonic Corporation jest światowym liderem zajmującym się rozwojem i produkcją artykułów
elektronicznych do różnorodnego prywatnego, komercyjnego i przemysłowego użytku. Koncern
posiadający swoją siedzibę w Osace (Japonia) na koniec roku obrachunkowego, przypadającego na
31 marca 2015 roku ogłosił, skonsolidowane przychody ze sprzedaży netto w wysokości około 57,28
miliardów euro. Akcje Panasonic Corporation notowane są na giełdach w Tokio, Osace, Nagoi i w
Nowym Jorku (symbol NYSE: PC). Panasonic planuje z okazji jubileuszu 100-lecia istnienia firmy w
2018 roku zostać światowym liderem „zielonej” innowacji w przemyśle elektronicznym. Bliższe
informacje na temat firmy i marki Panasonic na stronie: www.panasonic.net.
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