Pressiteade

433,2 kilomeetrit Doktor Klounide tegevuse
toetuseks
SEB Tallinna Maratonil osales Volvo Estonia ja Doktor Klounide ühisgrupp, kelle läbitud
kilomeetrid annetab Volvo Estonia eurodes MTÜ tegevuse toetuseks.
MTÜ Doktor Klouni missioon on aidata kaasa haiglaravil olevate laste kiiremale
paranemisele, luues neile rõõmsa meele ja lootustunde läbi personaalse klounaadi.
Volvo Estonia on MTÜ kuldninaga partner alates 2010 aastast.

MTÜ Doktor Klouni töö tulemusena on 2007 aastast naerurohtusid välja kirjutatud ja
tervendavat head tuju kingitud enam kui 15 500 lapsele. Doktor Klounid külastavad
iganädalaselt lapsi Tallinna Lastehaiglas, Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastekliinikus,
Maarjamõisa haigla lastekirurgia- ja onkoloogia osakonnas ja Narva Haiglas.
Volvo Estonia ja Doktor Klouni koostöö ulatub juba kuue aasta taha, mil Volvo Estonia
alustas MTÜ kuldninaga partnerina. „Doktor Klounide haiglakülastused aitava hoida
lapsed lastena ja viia tähelepanu kasvõi hetkeks argipäevast eemale. Koostöö, mis on
kestnud 2010 aastast ja alates 2011. aastast omanud ka sportlikku lisatoetust SEB
Talllinna Maratoni läbimisega, toob palju elevust meie majas," ütleb Veiko Tarvis, Volvo
Estonia tegevdirektor ja lisab „tänases sportlikult eufoorilises meeleolus on palju ideid,
kuidas tervislikke eluviise veelgi enam Volvos soosida. Kindlasti leiame senisele
vajalikule tervisekuule ja mitmetele ühistele sporditegevustele veel lisa."
Volvo Estonia ja Doktor Kloun ühistiimi kuulus 2016 aastal 28 sportlast ja kokku läbiti
10 ja 11 septembril toimunud jooksusündmusel 433,2 kilomeetrit kolmel erineval
distantsil:
• Täismaraton - kaks sportlast
• Poolmaraton - kaheksa sportlast
• 10 km jooks ja kepikõnd - 18 sportlast

Aastate jooksul on SEB Tallinn Marathon muutunud mõnusaks ettevõttesiseseks
traditsiooniks, kus spordivormi testida, suurepärast meeleolu nautida ja koos tuhandete
spordisõpradega meeldivalt aega veeta.

MTÜ Doktor Kloun missioon on aidata kaasa haiglaravil olevate laste kiiremale
paranemisele, luues neile rõõmsa meele ja lootustunde leidmise läbi personaalse
klounaadi. Vaadake lähemalt: http://www.doktorkloun.ee/
SEB Tallinna Maraton toimus 11. septembril Tallinnas. Tegemist on regiooni suurima
liikumisharrastussündmusega, kus saab läbida maratoni, poolmaratoni või
kümnekilomeetrise distantsi, lisaks mitmekülgne programm lastele ja noortele. Vaadake
lähemalt: http://www.jooks.ee/et/tallinna-maraton/
Volvo Estonia OÜ on Volvo ja Renault tarbesõidukite ametlik esindaja ning Volvo Bus
Corporationi ametlik hooldus ja remondikeskus Eestis. Volvo Estonia on MTÜ Doktor
Klouni Kuldninaga Partner ehk Kuldninaga Toetaja. Vaadake lähemalt:
http://www.volvotrucks.ee/

Lisainfo:
Raili Riiberg, turundus, Volvo Estonia OÜ.
Telefon: +372 668 4540
E-mail: raili.riiberg@volvo.com
Et vaadata seda pressiteadet toetavaid ringhäälingukvaliteediga videoid ja veel muudki, külastage palun veebisaiti
http://www.thenewsmarket.com/volvotrucks
Pressifotod ja -filmid on saadaval Volvo Trucksi pildi- ja filmigaleriis veebisaidil http://images.volvotrucks.com

Volvo Trucks pakub täielikke transpordilahendusi professionaalsetele ja nõudlikele klientidele. Ettevõttel on täisvalik
kesk- ja raskeveokeid. Klienditugi tagatakse 2200 müügiesindusest ja hoolduskeskusest koosneva ülemaailmse
võrgustiku kaudu, mis hõlmab enam kui 125 riiki. Volvo veokite koostamine toimub 15 riigis üle kogu maailma. 2015.
aastal tarniti kogu maailmas rohkem kui 113 000 Volvo veokit. Volvo Trucks on kontserni Volvo Group osa. Volvo Group
on maailma juhtivaid veokite, busside, ehitusseadmete ning merenduses ja tööstuses kasutatavate ajamisüsteemide
tootjaid. Volvo Group pakub ka finantseerimis- ja hoolduslahendusi. Volvo töö põhineb ettevõtte põhiväärtustel –
kvaliteedil, ohutusel ja keskkonnahoiul.

