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HASCO-LEK sponsorem tytularnym
wrocławskiego maratonu
Wrocławski maraton, rozgrywany od blisko 30 lat, jest największą i najstarszą imprezą biegową na
Dolnym Śląsku. W tym roku po raz pierwszy pozyskał sponsora głównego i tytularnego. Odbędzie się
13 września. Podczas konferencji prasowej, zorganizowanej 7 maja w siedzibie Hasco-Leku

dokonano uroczystej wymiany umowy pomiędzy organizatorami a sponsorem. W rezultacie nazwa
tegorocznego biegu będzie brzmieć: 27.Hasco-Lek Wrocław Maraton.

- Maraton symbolizuje siłę, wytrwałość, ambicję w dążeniu do celu, a przede
wszystkim dobrą kondycję. Nasza firma identyfikuje się z tymi wartościami w swojej działalności
i mimo recesji gospodarczej, jest w dobrej kondycji – mówi Stanisław Han, prezes Hasco-Leku. Dlatego zdecydowaliśmy się na wsparcie imprezy o takim rozmachu, jak maraton, chociaż wiele firm
w kryzysie ogranicza wydatki na sponsoring.
Nagroda główna, najnowszy model forda fiesty, czeka na zawodnika, który pobije rekord
wrocławskiego maratonu, wynoszący 2:13:28. Jeśli taki wynik nie padnie, auto zostanie rozlosowane
wśród wszystkich uczestników, którzy ukończyli bieg. Ponadto Hasco-Lek ufundował telewizor LCD,
odtwarzacz DVD oraz radiomagnetofon z CD, również do rozlosowania wśród zawodników.
- Serdecznie zapraszamy farmaceutów i lekarzy do udziału w maratonie, ponieważ specjalnie dla
nich udało się stworzyć odrębne kategorie. Mamy dla nich telewizory LCD. W ten sposób chcemy
uhonorować osoby z naszego środowiska, które biegając, promują zdrowy tryb życia
w społeczeństwie – mówi prezes Stanisław Han – Oczywiście jeśli lekarz lub farmaceuta pobije
rekord naszego maratonu, otrzyma również forda fiestę.
Dla uczestników maratonu Hasco-Lek ufundował upominki: koszulkę, zestaw 5 preparatów dla
zdrowia i urody z serii Natur Kaps oraz firmowe gadżety.
Ci, którzy nie czują się na siłach pokonać 42 km, mogą tego samego dnia wziąć udział w biegu
rodzinnym NATUR KAPS MILA OLIMPIJSKA na dystansie 1600 m. Tu każdy ma szansę wylosować
nagrody od Haso-Leku: skuter, sprzęt RTV oraz bilety do aqua parku. Impreza ma charakter otwarty,
liczy się uczestnictwo, a nie wynik. Zawodnicy przystępujący do biegu otrzymają koszulkę, upominki
firmowe oraz 3 opakowania produktów Natur Kaps.
- Jestem przekonany, że dzięki zaangażowaniu nowego sponsora uda nam się zorganizować jeszcze
lepszą imprezę niż w ubiegłym roku - zapowiada dyrektor maratonu Waldemar Biskup. Patronat nad
imprezą objął prezydent Wrocławia Rafał Dutkiewicz. Organizatorem jest Młodzieżowe Centrum
Sportu Wrocław, Stowarzyszenie Maraton i Urząd Miejski Wrocławia. Hasco-Lek od lat wspiera
wrocławski sport. Przez trzy ostatnie sezony firma sponsorowała Jasona Crumpa, mistrza świata na
żużlu - filar drużyny żużlowej Atlas Wrocław.
Hasco-Lek to polska firma farmaceutyczna, zatrudniająca ponad pół tysiąca osób. Jest krajowym
liderem w produkcji miękkich kapsułek. W portfolio posiada 200 produktów, w tym takie marki, jak
Ibum i Penigra. W tym roku przedsiębiorstwo obchodzi 25 lecie działalności. Obecnie buduje nową

fabrykę leków pod Wrocławiem.
Zgłoszenia do maratonu i szczegóły imprezy: www.wroclawmaraton.pl
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Wirus podobny do SARS-CoV-2 może zakażać
ludzi
Badacze odkryli, że wirus - Khosta-2 może zakażać komórki człowieka.
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Odporność na niektóre alergeny pokarmowe
może chronić przed COVID-19
Informuje pismo „Frontiers in Immunology“.
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Mózg zawodników MMA ma szansę na
regenerację
Mogą zauważyć poprawę swojej pamięci po zaprzestaniu walk.
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Polska na jednym z ostatnich miejsc pod
względem innowacyjności
Wynika z najnowszej edycji Europejskiego Rankingu Innowacyjności.
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Szczepionka donosowa lepiej ograniczyłaby
SARS-CoV-2
Broniłaby nas w miejscu wnikania wirusa.
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Władze UAM zapowiadają oszczędzanie
energii elektrycznej
Przygotowywany jest w tej chwili plan oszczędnościowy.
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NCN zaprasza zagranicznych naukowców do
Polski
Trwa ostatni nabór programu POLONEZ BIS.
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Terapia lodami pacjentów w trakcie
chemioterapii
Lody zmniejszają cierpienie chorego.
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