AXA ASSISTANCE CZ

TISKOVÁ ZPRÁVA
AXA Assistance letos sponzoruje LowCost
Race, cestovatelský závod napříč Evropou
> Praha, 2. června 2016 – V rámci nového marketingového konceptu se AXA
Assistance letos stavá hlavním partnerem unikátní akce LowCost Race. Závodu po
Evropě, kdy mají soutěžní dvojice za úkol nasbírat 25 checkpointů rozmístěných po
evropských městech za co nejmenší náklady (na startu mají všichni jen 2 500 Kč).
Spolu s finanční podporou chce AXA Assistance cestovatelům poskytnout
především cenné informace, co dělat před cestou a když se něco přihodí
v zahraničí.

Deset dní plných dobrodružství zažije hned několik závodních dvojic, které se vydají na závod s mottem „Prožij
co nejvíc za co nejmíň peněz.“ Bude se tedy muset umět ve větší míře taktizovat, improvizovat a šetřit.
Standardem během závodu je proto stopování, vaření si na cestovatelském vařiči nebo i koupání v řece.

AXA Assistance se stala hlavním partnerem závodu
LowCost Race se rozhodla podpořit v rámci svého nového marketingového konceptu, který se zaměřuje
neziskovým směrem. Cílem společnosti je edukovat všechny cestovatele, k nimž se jen stěží dostávájí
informace týkající se rizik na cestách. Hlavním záměrem je též turistům poskytnout cenné tipy nejen o
přípravách před cestou, ale i o tom, jak nejlépe postupovat, když se v zahraničí něco přihodí.
„Tento závod je nám hrozně blízký, protože kdo z nás by nechtěl levně cestovat. Současně ale jako pojišťovna,
která nabízí právě cenově velmi dobré cestovní pojištění, bychom chtěli upozornit na rizika, která občas
zahraniční cesty skýtají a se kterými dnes a denně lidem pomáháme. V rámci závodu bychom chtěli přispět
hlavně informacemi, jak těmto rizikům předejít. Někdy i banální kroky v přípravě mohou na cestách podstatně
ulehčit život,“ říká marketingová manažerka AXA Assistance, Radka Vaňková.
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Společnost navíc organizátory podpoří finančí částkou a cestovním pojištěním, které dostanou všichni účastníci
na celý závod zdarma. Kdykoliv se jim přihodí nějaká nepříjemnost (např. onemocnění, úraz, narazí na
jazykovou bariéru nebo způsobí omylem škodu někomu jinému), mohou se obrátit na prvotřídní asistenční
službu na trhu, jež je jim k dispozici 24 hodin denně.
Akce LowCost Race startuje 6. 8. a potrvá do 16. 8. 2016. Pár, který závod vyhraje, čeká hlavní cena ve formě
finační odměny. Od AXA Assistance pak navíc dostane dlouhodobé cestovní pojištění zdarma. S tímto mohou
dotyční do zahraničí vycestovat kolikrát budou chtít, a to až na 90 dnů.
________________________________________________________________________________________
AXA Assistance v České republice
AXA Assistance zahájila svou činnost v České republice v roce 1998 jako poskytovatel asistenčních služeb pro
korporátní klientelu. Nyní nabízí své služby jak firemním zákazníkům, tak i jednotlivcům. Klienty AXA Assistance
jsou zejména pojišťovny, banky, cestovní kanceláře, hotelové řetězce, výrobci a prodejci automobilů, dopravci,
distributoři energií, atd. AXA Assistance poskytuje cestovní pojištění a s ním spojené asistenční služby, právní
ochranu
a
poradenství,
asistenční
služby
pro
vozidla,
domácnosti
či zdravotní asistenci a rovněž moderní produkty na míru, zejména z oblasti lifestyle a concierge služeb pro VIP
klienty.
AXA Assistance Group
AXA Assistance patří mezi světové lídry v poskytování asistence. V roce 2012 vykázala příjmy ve výši 1 mld.
EUR a zpracovala 9 milionů případů. AXA Assistance je zcela vlastněna skupinou AXA Group a je globálním
poskytovatelem služeb se zaměřením na řešení nouzových situací v rámci každodenní asistence ve čtyřech
obchodních oblastech: auto, cestování, zdraví a domov. Jejích 7000 zaměstnanců se nachází ve 34 zemích a
asistenční služby poskytuje ve více než 200 zemích světa.
AXA Group
Skupina AXA je celosvětovým leaderem v oblasti finančního zabezpečení. Podnikání společností AXA je
geograficky diverzifikováno; zaměřuje se na Evropu, Severní Ameriku a Dálný východ. Celosvětově má AXA
102 milionů klientů v 57 zemích, 160 tisíc zaměstnanců a její celkový příjem za rok 2012 přesáhl 90 miliard eur.
Tato tisková zpráva je k dispozici na internetových stránkách společnosti AXA Assistance

www.axa-assistance.cz
Kontakt pro média:

Radka Vaňková
Marketing Manager
Tel.: +420 720 958 295
Email: radka.vankova@axa-assistance.cz
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