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Warszawa, 14.11.2018

W Rzeszowie powstała siłownia plenerowa od Nestlé
W ramach wspierania lokalnych społeczności Nestlé wybuduje plenerowe siłownie w lokalizacjach,
w których mieszczą się fabryki firmy. Pierwsza z nich powstała w Rzeszowie.
Nestlé postawiło w Rzeszowie siłownię plenerową przy skrzyżowaniu ulic Unii Lubelskiej i Reformackiej. Dzięki niej
mieszkańcy mogą korzystać z profesjonalnych sprzętów do ćwiczeń, takich jak rowerek, wioślarz, twister czy
orbitrek. Siłownia na świeżym powietrzu to doskonałe miejsce do indywidualnych ćwiczeń zapalonych sportowców,
jak i wspólnej rekreacji całych rodzin.
Rzeszów jest jednym z kilku miast w Polsce, w których staną siłownie plenerowe od Nestlé. Kolejne wybudowane
zostaną w Kaliszu i Kargowej, gdzie również znajdują się zakłady produkcyjne firmy.
To już kolejna tego rodzaju inicjatywa firmy. Wcześniej, w ramach dwóch edycji konkursowej akcji o nazwie Nestlé
Porusza Polskę, powstało ponad 30 takich obiektów w różnych gminach na terenie całego kraju. Sportowy sprzęt
postawiono wtedy w lokalizacjach, które wzięły udział w ogłoszonym konkursie i otrzymały największą liczbę głosów
oddanych przez mieszkańców poszczególnych gmin zgłaszających swój udział w akcji. Po zakończeniu głosowania
Nestlé ufundowało po jednej siłowni w każdym województwie, w zwycięskiej gminie.
Budując dostępne dla wszystkich siłownie plenerowe, firma zachęca mieszkańców lokalnych społeczności do
prowadzenia zdrowszego stylu życia i pragnie przyczynić się w ten sposób do podnoszenia jego jakości, a także
dążyć do lepszej przyszłości, zarówno każdego człowieka jak i całych społeczności – szczególnie tych lokalnych.

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt:
Edyta Iroko
Koordynator ds. Mediów
Email: edyta.iroko@pl.nestle.com
Telefon: +48 22 325 26 74
Mobile: +48 600 204 870

Joanna Ossowska
Asystent
Email: joanna.ossowska@cprpa.eu
Telefon: +48 516 168 873
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O Nestlé
Nestlé w Polsce jest wiodącą firmą w obszarze żywienia, zdrowia i dobrego samopoczucia z portfolio ponad 1500 produktów i
prawie 70 marek, w tym m.in.: NESCAFĒ, WINIARY, GERBER, PRINCESSA, KIT KAT, LION, NESQUIK, NAŁĘCZOWIANKA
oraz PURINA. Nestlé działa na polskim rynku od 25 lat. Firma zatrudnia aktualnie 5000 pracowników w 8 lokalizacjach. W 2017
roku sprzedaż Nestlé w Polsce osiągnęła blisko 3 mld zł.

