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eneloop steunt bedreigde diersoorten met de
ambassadors' tour
Zellik, 22 mei 2018 – eneloop heeft bekendgemaakt welk goed doel de cheque van maximaal
€21.000 in ontvangst mag nemen tijdens de eneloop ambassadors' tour: Aktionsgemeinschaft
Artenschutz (AGA). Deze Duitse organisatie zet zich in voor het behoud en de bescherming
van bedreigde dier- en plantensoorten. Ze heeft aangekondigd het geld te gaan gebruiken om
de met uitsterven bedreigde jachtluipaard te beschermen, in samenwerking met het Cheetah
Conservation Fund (CCF). Maar liefst 462 avontuurlijke duo's schreven zich in voor de groene
aflossingsrace. De ambassadeurs worden eind mei geselecteerd.
Na het gigantische succes van de eneloop expedition 2100 organiseert Panasonic een nieuwe
wedstrijd om duurzaamheid te promoten door middel van zijn milieuvriendelijke eneloop gamma.
Twaalf teams worden geselecteerd, die als ambassadeurs van eneloop door Europa zullen reizen. Op
die manier hopen ze de volgende generatie te inspireren. De opbrengst van de wedstrijd gaat naar de
Aktionsgemeinschaft Artenschutz (AGA), die nauw samenwerkt met het Cheetah Conservation Fund
(CCF) om meer aandacht voor het milieu te vragen en internationale projecten ter bescherming van
luipaarden te steunen.
Tijdens de eneloop ambassadors' tour zullen twaalf duo's in twaalf weken maar liefst dertien plaatsen
bezoeken. Daarna wordt de strijd om de eerste prijs online beslecht. Ze moeten i) door Europa reizen
met een eneloop batterij en daarbij enkel 'groene' methoden gebruiken, ii) drie uitdagingen tot een
goed einde brengen en iii) likes verzamelen op de Facebook-pagina van de eneloop ambassadors'
tour.
Alleen de teams die de uitdagingen voltooien, mogen een filmpje uploaden op de eneloop website en
deelnemen aan de grote finale. De ambassadeurs met de meeste stemmen winnen een reis voor
twee en een ticket voor een exclusief event in Berlijn, waar ze in naam van eneloop een cheque
van maximaal € 21.000 zullen overhandigen aan AGA. Het exacte bedrag hangt af van het aantal
likes (1 like = 1 euro) op de Facebook-pagina van de eneloop ambassadors' tour op het moment dat
het twaalfde en laatste team de finish bereikt op 14 september.
Wilt u de wilde dieren ook een handje helpen?
Like dan gewoon de Facebook-pagina van de eneloop ambassadors' tour. Meer informatie over de
groene aflossingsrace vindt u op eneloopambassadorstour.eu.

Over Aktionsgemeinschaft Artenschutz (AGA)
Aktionsgemeinschaft Artenschutz (AGA) e.V. (campagne voor bedreigde dier- en plantensoorten) zet
zich al sinds 1986 in voor het behoud van (de habitats van) bedreigde dier- en plantensoorten. AGA
engageert zich internationaal om de natuur te beschermen en behouden, om meer aandacht voor het
milieu te vragen en om de vernietiging van dieren, planten en de bestaansmiddelen van mensen te
voorkomen. Daarvoor werkt de organisatie onder meer samen met het Cheetah Conservation Fund
(CCF), dat de jachtluipaarden wil redden. https://www.aga-artenschutz.de
Over Panasonic Energy Europe
Panasonic Energy Europe met hoofdzetel in Zellik, bij Brussel (België), maakt deel uit van Panasonic
Corporation, een vooraanstaande aanbieder van elektrische en elektronische apparaten. Dankzij de
ruime en jarenlange ervaring van Panasonic in consumentenelektronica is Panasonic uitgegroeid tot
de grootste producent van batterijen in Europa. Er zijn productie-eenheden in Tessenderlo (België) en
Gniezo (Polen). Panasonic Energy Europe levert “mobiele” energie in meer dan 30 Europese landen.
Het brede productassortiment bestaat uit herlaadbare batterijen, laders, zink-koolstof batterijen,
alkaline batterijen en speciale batterijen (zoals hoorbatterijen, photo lithium, lithium knoopcellen,
micro-alkaline, zilveroxide). Meer informatie vind je op www.panasonic-batteries.com.
Over Panasonic
Panasonic Corporation is wereldwijd één van de belangrijkste ontwikkelaars en producenten van
elektronische producten voor privaat, zakelijk en industrieel gebruik. Het in Osaka (Japan) gevestigde
concern behaalde op 31 maart 2015 een nettoresultaat van 57,28 miljard euro. Panasonic streeft naar
het realiseren van een beter leven en een betere wereld, waarbij het bedrijf voortdurend werkt aan de
ontwikkeling van de maatschappij en bijdraagt tot het geluk van alle mensen op de wereld.
Meer informatie over het bedrijf en de merken van Panasonic op www.panasonic.com.
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