Budapest, 2014. június 6.

Világszínvonalú gördeszka pályát épített a Vodafone Budapesten
A Vodafone globális Firsts programjának keretében pénteken egy nemzetközi gördeszkás
rendezvénnyel avatták fel a budapesti Görzenál világszínvonalú pályáját. Európa egyik
legnagyobb skate- és szabadidő parkjának felújításával több száz, vagy ezer magyar gördeszkás
álma vált valóra.
Az évek óta egyre elhanyagoltabb pálya felújításában az a brit Four One Four cég működött közre a
Vodafone felkérésére, amely többek között részt vett a 2012-es londoni olimpia megnyitó ünnepségének
előkészítésében, valamint számos nagy nemzetközi BMX és gördeszkás világverseny, illetve bemutató
szervezésében. Az új pálya mintegy 700 négyzetméter első osztályú orosz nyírfa borítást kapott, az alapja
rétegelt lemezből és épületfából készül, így maga pálya halk, a szerkezete miatt stabil, időtálló és
természetesen megfelel minden biztonsági elvárásnak is.
„Nagy örömmel támogattuk Balázst álmának megvalósításában és reményeink szerint az inspiráló filmek
elkészítésével, a Görzenál felújításával, az immár nemzetközi szintű skatepark létrehozásával
hozzájárulhattunk a budapesti deszkás közösség megerősítéséhez egyben reméljük, hogy egy az
eljövendő generációk számára is élvezetes helyet hoztunk létre Budapesten” - mondta Baráth Péter, a
Vodafone Magyarország márka igazgatója.
Az immár minden érdeklődőt váró pálya remekül vizsgázott pénteken este, amikor egy pénzdíjas verseny,
keretében hazai és brit deszkások mérték össze a tudásukat egy nagyszabású show keretében.
A pálya felújításával Jassek Balázs „gördeszkás forradalmár”, a Vodafone Firsts projekt első magyar
résztvevője és több száz magyar gördeszkás álma vált valóra. Mint Balázs elmondta, Budapesten a korábbi
pálya elavulásával és a beruházások elmaradása miatt a gördeszkázás szinte törvényen kívüli tevékenység
lett Budapesten, így egyre nehezebb lett megfelelő és biztonságos módon űzni ezt a roppant népszerű
sportot.
Balázs ezért a Vodafone-nal karöltve, a Vodafone mobiltechnológiáját kihasználva összehozta a budapesti
gördeszka közösséget, hogy együtt mutassák be, hogyan néz ki Budapest gördeszkás szemmel.
Jassek Balázs hitvallása szerint a gördeszkázás maga a szórakozás és a szabadság. Balázs abban bízik, hogy
a Görzenál pályájának felújítása, valamint a most elkészült filmek újra beindítják a deszkás életet
Budapesten, de a világ minden táján bemutatják, hogy milyen szép Budapest és milyen jó gördeszkázni.

A Vodafone Firsts programról bővebb információ elérhető a firsts.com oldalon.

Time lapse videó az új pálya építéséről
Letölthető képek a rendezvényről és a pályáról
A Vodafone Firsts-ről
A Vodafone Firsts a Vodafone globális márka programja, amely 2014-ben indult el világszerte. A közösségi média
által vezérelt Vodafone Firsts program lényege olyan kezdeményezések támogatása, amelyeket először valósítanak
meg mobiltechnológia alkalmazásával.
Kezdésképpen a Vodafone számtalan olyan emberrel lépett kapcsolatba, akik számára segítséget nyújtanak abban,
hogy “Firsts-ök”, elsők lehessenek. Emellett a Vodafone a fogyasztókat is megkérdezi, hogy mit szeretnének
elsőként létrehozni és elősegíti céljaik elérését.

A Vodafone-ról
A Vodafone a világ egyik vezető mobilkommunikációs szolgáltatójaként öt kontinens 27 országában van jelen és
további 49 partnerhálózattal rendelkezik, valamint 17 piacon van jelen vezetékes szélessávú szolgáltatásokkal. A
Vodafone több mint 434 millió mobil és 9 millió vezetékes szélessávú 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.
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