Budapest, 2015. szeptember 7.

Elindult a Vodafone Big Bike Challenge: magyar bringások szelik át hosszában NagyBritanniát
6 elszánt magyar fiatal, 9 nap, 1500 kilométer és nemzetközi összefogás egy jó ügyért
A Vodafone 6 magyar munkatársa is részt vesz a Nagy-Britanniát hosszában, Land’s End és John O'Groats
között átszelő Deloitte Ride Across Britain jótékonysági kerékpár túrán. Az 5 ország munkatársaiból álló 115
tagú nemzetközi Vodafone csapat 9 nap alatt több mint 1500 kilométert tesz meg. Magyarországot a
Vodafone Szolgáltató Központjának (VSSB) csapata, Viczián Gyöngyi, Szabó Adrienn, Babák Dóra, Csővári
Ágnes, Sándor Balázs és Kovács Markel Milán képviseli.

M2M megoldás a nyeregtáskában
A túrát és a magyar résztvevők teljesítményét itthonról a Vodafone Magyarország M2M megoldásán alapuló
IneTrack GPS alapú valós idejű nyomkövető rendszer segítségével lehet élőben követni. Az M2M-es
nyomkövetési megoldás a hétköznapokban is működik, az ingyenes alkalmazás rendelkezésére áll az
androidos okostelefonok használóinak. Az app rögzíti az útvonalat, sebességet és a szabadban megtett
távolságot. Ugyanilyen nyomkövető készülékekkel vannak felszerelve azok a mentőkutyák is, akik a Vodafone
Magyarország Alapítvány és a Cserhát Mentőkutyás Egyesület közös, Vodafone az eltűnt személyek
felkutatásáért elnevezésű programban dolgoznak.
A kerékpár túra résztvevőinek különleges vizuális élményben lehet részük, hiszen útjuk közben
megcsodálhatják a Szigetország legszebb részeit. Emellett a távot teljesítők az átlagosan napi 174
kilométeres kerékpározással fizikailag is kiemelkedő teljesítményt nyújtanak, hiszen körülbelül akkora
megterhelésnek lesznek kitéve, mintha 13 alkalommal megmásznák a franciaországi Alpe d’Huez-t, vagy
majdnem kétszer a Mount Everestet.
A szeptember 5. és 13. között zajló túra alatt gyűjtött adomány is hozzájárul a nagy cél, azaz az 1 millió angol
font összegyűjtéséhez. Az adomány célja, hogy a nemzetközi Vodafone Alapítvány „hordozható iskola”, azaz
Instant Network Schools programjának segítségével a Kongói Demokratikus Köztársaság területén működő
menekülttáborokban élő gyermekek és fiatalok számára is elérhetővé váljon a digitális oktatás lehetősége. A
programot Magyarországon a 13670-es ingyenes szám hívásával, hívásonként 250 forinttal lehet támogatni a
túra teljes időtartama alatt.
Kövesd a jótékonysági kerékpártúrát Instagramon és Twitteren!
Fotók a Vodafone Big Bike Challenge csapatáról

További információ:

Berta Gabriella
Vodafone Magyarország
+36 70 676 7366
sajto@vodafone.hu

Márton György
TKP Consulting
+36 20 931 2233
martongyorgy@tkpconsulting.hu

A Vodafone-ról
A Vodafone a világ egyik vezető mobilkommunikációs szolgáltatójaként öt kontinens 26 országában van jelen, és
további 55 partnerhálózattal rendelkezik, több mint 444 millió ügyfélnek szolgáltat szerte a világon. A Vodafone
teljes körű mobil telekommunikációs szolgáltatásokat nyújt, beleértve a hang- és adatkommunikációt.
A Vodafone Magyarország Zrt. 1999. november 30-án kezdte meg magyarországi működését. A Vodafone
Magyarország integrált technológiai szolgáltató, amelynek portfóliójában a mobilkommunikációs, mobilinternetes és
szélessávú adatszolgáltatások egyéni és üzleti felhasználók számára egyaránt megtalálhatók.
A Vodafone Csoport Alapítványról
A Vodafone Csoport Alapítvány „Mobile for Good” kezdeményezése a vállalatra jellemző adakozást, segítő szándékot
kapcsolja össze a mobiltechnológiával. Az Alapítvány világszerte olyan kezdeményezéseket támogat, amelyek a
mobiltechnológia alkalmazásán keresztül idéznek elő pozitív társadalmi változásokat az egészségügy, az oktatás és a
katasztrófavédelem területén. A Vodafone minden erejével segíti mindazon közösségek életét, amely területeken a
vállalat jelen van.
Az „Instant Network Schools” programról
A „hordozható iskolát” a nemzetközi Vodafone Alapítvány idén tavasszal mutatta be. A szinte percek alatt felállítható,
dobozban szállítható eszköz segítségével gyermekek és felnőttek a világ legnagyobb, és legrosszabbul ellátott
menekülttáboraiban is folytathatják tanulmányaikat. A „hordozható iskolát” kifejezetten olyan területekre tervezték,
amelyeken nincs elérhető vagy megbízhatóan működő áram- és internetellátás. A mobil eszköz telepítését a
Vodafone az Egyesült Nemzetek Szervezetének Menekültügyi Főbiztosságának (UNHCR) innovációs és oktatási
egységével közösen végzi. A “hordozható iskola” — amely egy laptopot, 25 előre telepített tananyaggal felszerelt
táblagépet, egy projektort, hangfalat, valamint egy 3G csatlakozást biztosító modemet tartalmaz — egy masszív és
biztonságos 52 kilós ládában szállítható. A tanításhoz ezen kívül nincs szükség külön internetkapcsolatra. A dobozba
zárt iskola elemeit egyetlen forrásból, egy időben lehet tölteni. Hat-nyolc órányi töltéssel egy teljes napig
használhatóak a mobil eszközök, akár áramellátás nélkül is.

