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Tlačová správa 
12. júna 2018 

 

 

Spoločnosť Edenred vstupuje do sveta 

jachtingu sponzorstvom kapitána 

Emmanuela Le Rocha z Francúzska 

 

Spoločnosť Edenred, svetový líder v oblasti transakcií, vstupuje do sveta sponzorstva pretekov 

na otvorenom mori. Skupina Edenred sa rozhodla spojiť sily s francúzskym kapitánom a 

podnikateľom Emmanuelom Le Rochom, ktorý sa poprvýkrát zúčastní preteku Route du Rhum 

v kategórii Class40. Legendárny transatlantický pretek sa začne 4. novembra 2018 v Saint-

Male vo Francúzsku. 

 

 
 

Emmanuel Le Roch (45 rokov) robí všetko pre to, aby sa mu podarilo splniť si svoj sen. Tento 

majster Francúzska v plavbe na katamaránoch z rokov 1991 a 1993 sa už plavil na všetkých 

kategóriách lodí s kapitánmi ako Laurent Bourgnon a Jean Maurel, s ktorým sa plavil na 60 

stopových trimaránoch Primagaz, Foncia, Bayer a Rexona. V rokoch 2012, 2013 a 2014 vyhral 

pretek Spi Ouest France a zúčastnil sa preteku Transquadra v ročníku 2017-2018 na lodi First 

40.7. V roku 1995 založil tento zanietený bretónec v Carnacu (Francúzsko) spoločnosť Nautic 
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Sport. Spoločnosť sa pôvodne zameriavala na plavbu člnmi, avšak onedlho rozšírila svoju 

pôsobnosť aj na plavbu motorovými loďami v pobočke v Trinité-sur-Mer  vo Francúzsku. 

Prečo sa chcete zúčastniť preteku Route du Rhum? „Je to mojím detským snom a vďaka 

spoločnosti Edenred sa stane skutočnosťou“, odpovedal nadšene Emmanuel Le Roch. 

 

Vďaka podpore spoločnosti Edenred a jej 8 000 zamestnancov sa tento kapitán pripravuje 

na svoju najväčšiu osobnú a športovú výzvu – transatlantický sólový pretek v 12-metrovom 

jednotrupovom plavidle. 

 

Spoločnosť Edenred rozširuje dosah svojej značky 

 

Pokračujúc v rebrandingu, ktorý sa začal v roku 2017, chce spoločnosť Edenred vstupom do 

sveta sponzorstva športu pokračovať vo vytváraní identity sily, prosperity a jednoty pre svojich 

44 miliónov používateľov, 770 000 spoločností a verejných inštitúcií a 1,5 milióna partnerov. 

Výberom jachtingu a umožnením kapitánovi Le Rochovi zúčastniť sa na svojom prvom 

veľkom, sólovom preteku chce skupina Edenred prezentovať svoje základné hodnoty 

kreativity, jednoduchosti a angažovanosti. 

 

„Spoločnosť Edenred je hrdá, že môže podporovať Emmanuela Le Rocha v preteku Route du 

Rhum v roku 2018. Jeho osobnosť a hodnoty sú stelesnením podnikavosti, ktorú zdieľajú aj tímy 

pracovníkov v skupine Edenred. Emmanuel sa môže spoľahnúť na silnú podporu našich 8 000 

zamestnancov v tomto veľkom dobrodružstve“, povedal Bertrand Dumazy, predseda a 

generálny riaditeľ skupiny Edenred. 

 

Dovidenia na štartovacej čiare 11. ročníka preteku Route du Rhum – Guadeloupe v Saint-

Malo 4. novembra. 

 

Spoznajte loď Edenred: https://youtu.be/EQ9eenBT5IU  

Fotografie na požiadanie: presse@edenred.com 

 

 

 

https://youtu.be/EQ9eenBT5IU
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Route du Rhum: legendárny pretek 

 

Route du Rhum, ktorý štartuje zo Saint-Mala v nedeľu 4. novembra 2018 s cieľom v 

Guadeloupe, oslavuje tento rok svoje 40-te výročie. Prvý ročník tohto slávneho sólového, 

transatlantického preteku sa konal v roku 1978. Opakuje sa každé 4 roky na trase zo Saint-

Mala vo Francúzsku do Pointe-à-Pitre v Guadeloupe a má dĺžku 3 510 námorných míľ. 

Zúčastniť sa môžu jednotrupové aj viactrupové lode v piatich kategóriách: Ultimes, Multi 50, 

IMOCA, Class 40 a Rhum Class. Na štartovacej čiare sa očakáva účasť približne 120 

kapitánov. 

 

▬▬ 
 

Spoločnosť Edenred je svetovým lídrom v transakčných riešeniach pre spoločnosti, zamestnancov a obchodníkov.  

V roku 2017 dosiahla objem obchodov viac ako 26 miliárd eur, z čoho 78 % pochádzalo z digitálnych formátov. 

Všetky riešenia, či už prostredníctvom mobilných telefónov, online platforiem, kariet alebo papierových poukážok, 

zvyšujú kúpnu silu zamestnancov, optimalizujú správu výdavkov spoločností a prinášajú ďalších zákazníkov pre 

obchodníkov. 
Ponuka spoločnosti Edenred je postavená na troch obchodných líniách:  

 zamestnanecké benefity (Ticket Restaurant®, Ticket Alimentación, Ticket Plus, Nutrisavings atď.), 
 riešenia pre vozový park a mobilitu (Ticket Log, Ticket Car, UTA, Empresarial atď), 
 doplnkové riešenia vrátane podnikových platieb (Edenred Corporate Payment), motivačné a 

odmeňovacie nástroje (Ticket Compliments, Ticket Kadéos) a verejné sociálne programy. 
Skupina Edenred vytvára jedinečnú sieť 44 miliónov zamestnancov, 770 000 spoločností a verejných inštitúcií a 1,5 

milióna obchodníkov. 
Spoločnosť je kótovaná na burze Euronext Paris v indexe CAC Next 20 a pôsobí v 45 krajinách sveta, v ktorých 

zamestnáva približne 8 000 zamestnancov. 
 

Sledujte spoločnosť Edenred na Twitteri: www.twitter.com/Edenred 
 

Logá a iné ochranné známky uvedené v tejto tlačovej správe sú registrovanými ochrannými známkami spoločnosti 

Edenred S.A., jej dcérskych spoločností alebo tretích strán. Nemôžu byť použité na komerčné účely bez 

predchádzajúceho písomného súhlasu majiteľov. 

http://www.twitter.com/Edenred
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▬▬ 

 

KONTAKTY 

 
Vzťahy s médiami 
 

Anne-Sophie Sibout 

+33 (0)1 74 31 86 11 

anne-sophie.sibout@edenred.com 
 

Anne-Sophie Sergent 

+33 (0)1 74 31 86 27 

anne-sophie.sergent@edenred.com 
 

Matthieu Santalucia 

+33 (0)1 74 31 87 42 

matthieu.santalucia@edenred.com 

Vzťahy s tlačou Class 40 
 

Lea Launay 
+33 (0)6 77 13 19 80 
launay.lea@gmail.com 
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