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MasterrCardka
ampanív
v zemíc
ch střed
dní a vý
ýchodníí
Evropypo
odpoří Světový
S
ý potrav
vinový program
p
m při OSN
Majite
elé karet MasterCard
M
d každou platbou
p
vy
ykonají dob
brý skutek
k – zaplatíí školní
oběd dě
ětem ve Rwandě!
R
1
Společ
čnost MastterCard představila v jedenáctti zemích střední
s
av
východní Evropy
E
kampa
aň k neza
aplacení. Podporuje
e projekt humanittární orga
anizace Světový
S
potravinový prog
gram (WF
FP) při OSN, který je zaměřen na strav
vováníškolláků ve
dě. Je to poprvé, kdy
y MasterCard zahrnuje do své
é kampaně
ě tak velký
ý počet
Rwand
zemí z jednoho regionu,
r
a
aby
pomoh
hl WFPv ce
elosvětové
ém boji pro
oti hladu.

Jedna platba, jeden
j
ško
olní oběd
d napříč je
edenácti ze
eměmi, ktteré se bu
udou na ka
ampani
Držitelé karet MasterCard
v obdo
obí od 23. do 29. listopadu podílet, při každé
é platbě p
přispějí na
a oběd
školákům ve Rw
wandě. MasterCard automaticky z kaž
ždé transa
akce vyge
eneruje
ní dar2, který
k
pop
putuje na účet WF
FP. Výsled
dkynedávn
no zveřejn
něného
finančn
výzkum
mu ukáza
aly, že 43
3 % dětí do věku pěti let je ve Rw
wandě chronicky
podvyž
živeno. Školní obědy jsou pro
p
děti životně důležitým zdrojem výživy,
v nepo
oslední řadě pomáh
hají dětiu
udržet ve škole. Spolu se s
svými zák
kazníky
se Mas
sterCardza
avazuje prrostřednicttvím této iniciativy darovat d
do 3,75 milionu
m
školníích obědů
ůSvětovém
mu potravinovému programu.
p
„Konatt dobro tím
m, že přisp
pějeme na
a dobrou věc,
v
je naš
ší společno
ou odpově
ědností.
Je to důvod,
d
pro
oč chceme
e podpořit stravován
ní školáků ve Rwand
dě. Majitellé karet
MasterrCard ze střední a východníí Evropy jim
j
pomohou doda
at sílu a energii,
e
kterou potřebují při vzdě
ělávání. Zá
ároveň po
odpoří mís
stní ekono
omiku a rodinné
r
farmy, jelikožšk
kolní strava
va bude če
erpána z místních
m
z
zdrojů.
Do
opad jedné
éjediné
platebn
ní transa
akce je obrovský,, a spollečně tak
k můžem
me zlepšitt život
tisícům
mdětí,“řek
kl George
e Simon,, prezide
ent Diviz
ze střední a výc
chodní
Evropy, MasterrCard.
„Díky společnos
sti MasterC
Card moh
hou nyní lidé ze sttřední a v
východní Evropy
o změnit život
ž
dítětte. A to je
en za pom
moci své platební
p
k
karty,"uve
edl Jay
snadno
Aldous, ředitell divize partnerstv
p
ví soukro
omého se
ektoruWF
FP,„tato iniciativa
1

Bulharskko, Česká republika, Chorvaatsko, Izrael, Maďarsko, Po
olsko, Rakouskko, Rumunsko
o, Slovensko, Slovinsko,
S
Srbsko
2
Za každ
dou transakci od 23. do 29. listopadu 20
015 věnuje MasterCard čásstku ve výši jeednoho školníího oběda
Světovém
mu potravinovvému program
mu, a to až 3,75 miliónů ob
bědů. V Bulhaarsku a Srbsku
u tato akce platí pouze
pro bezko
ontaktní transsakce.

ová zpráv
va
Tisko
23. lis
stopadu 2015
2
je výb
borným přříkladem toho, co všechno je možné
é, když s
soukromý sektor
využije
e své podn
nikatelské schopnosti, aby pom
mohl změn
nit svět."
e radost, že se naše sp
polečnost stala pa
artnerem této jed
dinečné
„Máme
iniciatiivy.Placeníí kartou je
e pro mno
oho lidí kaž
ždodenní součástí
s
je
ejich životta, není
proto snadnějšíh
ího způsob
bu, jak podpořit
p
charitativní
c
í aktivity.,“řekl Miiroslav
Lukeš
š, generá
ální ředite
el MasterCard pr
ro Českou
u republiku, Slov
vensko
a Rako
ousko.

O spole
ečnosti Mas
sterCard
MasterC
Card (NYSE
E: MA), www.masterc
w
card.com, je
j
jednička
a v inteligentních, poh
hodlných
a bezpečných platb
bách. Provozujeme nejjrychlejší síťť pro zprac
cování plate
eb, která propojuje
p
spotřebiitele, finančn
ní instituce, obchodníky
y, vlády a po
odniky ve více než 210 zemích a teritoriích
celého světa. Prod
dukty a řeš
šení společn
nosti Maste
erCard ještě
ě více usnadňují, zab
bezpečují
a zefekttivňují každ
dodenní obc
chodní činn
nosti – nap
příklad nak
kupování, ce
estování, podnikání
p
a hospodaření s fin
nancemi. Slledujte nás na Twitteru@MasterCa
ardNews, přřipojte se k diskusi
na

Beyo
ondtheTransaaction Blog a přihlaste see k odběru nejnovějších
n
zpráv.

Card (NYSE: MA), ww
ww.masterca
ard.com, je
e jednotka v inteligen
ntných, poh
hodlných
MasterC
a bezpečných platbách. Prevád
dzkujeme na
ajrýchlejšiu sieť pre sprracovanie platieb, ktorá prepája
spotrebiiteľa, finanč
čné inštitúc
cie, obchodn
níkov, vlády
y a podniky vo viac ako 210 krajinách
k
a teritórriách celého
o sveta. Prrodukty a riešenia
r
spo
oločnosti Ma
asterCard e
ešte viac uľahčujú,
u
zabezpe
ečujú a zefek
ktívňujú kaž
ždodenné ob
bchodné činnosti – napríklad nakup
povanie, ces
stovanie,
podnikanie a hospodárenie s fin
nanciami. Slledujte nás na Twitteri@
@MasterCard
dNews, pripo
ojte sa k
diskusii na

Beyondth
heTransactio
on Blog a prihláste sa k odberu
o
najno
ovších správ
v.

O organ
nizaci Světo
ový potraviinový progrram (WFP) při OSN
WFP je největší svě
ětovou huma
anitární orga
anizaci vbojiproti hladu, přináší potrravinovou po
omoc při
mimořád
dných událo
ostech a prac
cuje s komunitami za úč
čelem zlepše
ení výživy a vitality.WFP pomáhá
každý ro
ok asi 80 milionům lidí ve
v zhruba 80
0 zemích.
nerství Mas
sterCard a WFP
W
O partn
MasterC
Card a WFP jsou partn
nery od rok
ku 2012, do
odávají inov
vativní řešen
ní v boji s hladem.
Společnost MasterCard zapojuje
emajitele karet, stejně jako obchodn
ní partnery, banky a obc
chodníky
za účele
em získánífinančních prrostředků prro projekty Světového potravinové
ého program
mu, které
poskytujjí jídlo školá
ákům. Maste
erCard také pomohl WFP
P posílit dodá
ávku „digitálních potravin“,takže
uprchlíci a další ohro
ožení lidé mohou mít příístup k potra
avě z místníc
ch trhů.
Pro další informac
ce kontaktu
ujte:
Bára Dla
abáčková, Be
est Commun
nications,602
2 161 138, barbora.dlab
b
backova@bes
stcg.com

