Grupa CCC pierwszym globalnym partnerem UNICEF z Polski
W ciągu trzech lat CCC przekaże UNICEF środki umożliwiające ratowanie i poprawę
warunków życia dzieci na świecie.
Warszawa/Genewa, 23 listopada 2018 r. – Grupa CCC jako pierwsza polska spółka
została globalnym partnerem UNICEF. W ciągu trzech lat CCC będzie przekazywać środki
pieniężne na rzecz pomocy dzieciom na świecie. Trójstronną umowę o współpracy
podpisali dziś w siedzibie organizacji w Genewie Dariusz Miłek, Prezes Zarządu CCC S.A.,
Gary Stahl, Dyrektor ds. Fundraisingu Indywidualnego i Partnerstw UNICEF w Genewie i
Marek Krupiński, Dyrektor Generalny UNICEF Polska.

CCC zawsze wspierało działania charytatywne, a teraz, dzięki sile swojej marki
i rosnącemu międzynarodowemu sukcesowi, zdecydowało się na współpracę
z największą organizacją humanitarną i rozwojową działającą na rzecz dzieci.
CCC S.A. to największa spółka obuwnicza w Europie Środkowej. Partnerstwo będzie
komunikowane w salonach obuwniczych CCC w 21 krajach, w tym m.in. w Polsce,
Czechach, Niemczech, Austrii, Szwajcarii czy na Węgrzech.

CCC to także główny sponsor grupy kolarskiej, której korzenie sięgają roku 2000. Przez
ostatnie 18 lat kolarze tej grupy odnosili liczne sukcesy na arenie międzynarodowej.
Koszulki kolarzy CCC Team oznaczone zostaną logo UNICEF. Tym samym grupa
kolarska należąca do CCC, podczas wyścigów na całym świecie, będzie z dumą
prezentować współpracę z UNICEF i zaangażowanie spółki w działania na rzecz dzieci.
Jest to pierwsze tego typu sportowe partnerstwo UNICEF.
Współpraca z CCC S.A. jest wyjątkowa, ponieważ jest to pierwsza, polska, globalna firma
wspierająca UNICEF poprzez działania sportowe i biznesowe. Po ponad 70 latach
działalności możemy zrobić krok naprzód w wypełnianiu przesłania współzałożyciela
organizacji, polskiego lekarza, Ludwika Rajchmana - powiedział Marek Krupiński, Dyrektor
Generalny Polskiego Komitetu Narodowego UNICEF. Cieszymy się, że wspólnie z CCC
będziemy mogli pomóc najbardziej potrzebującym dzieciom na świecie. Jesteśmy dumni
z tego, że firma z takim międzynarodowym sukcesem jak CCC postanowiła wraz
z UNICEF pomóc tysiącom dzieci w krajach rozwijających się.
Środki przekazane przez CCC zostaną przeznaczone na sfinansowanie programów
UNICEF na rzecz ratowania życia dzieci na świecie, wsparcia ich rozwoju i realizacji
potencjału. Znaczące wsparcie CCC dla UNICEF pomoże w ratowaniu i poprawie
warunków życia dzieci na całym świecie, tam gdzie potrzeby są najpilniejsze - mówi Gary
Stahl, Dyrektor ds. Fundraisingu Indywidualnego i Partnerstw UNICEF.
Grupa CCC S.A. od wielu lat angażuje się w niesienie pomocy osobom najbardziej
potrzebującym. Jednocześnie mając na uwadze skalę swojej działalności i ciągły rozwój,
CCC zdecydowało, iż wszelkie dalsze działania w tym zakresie powinny mieć wymiar
międzynarodowy. Globalne partnerstwo z UNICEF jest dla nas niezmiernie ważne,
ponieważ możemy realizować założenia naszej strategii zrównoważonego rozwoju,
poprzez aktywności prowadzone w naszych salonach obuwniczych, jak i drużynę
kolarską, biorącą udział w wyścigach na całym świecie. Jesteśmy dumni, że mogliśmy
przystąpić do grona liderów biznesu, którzy są partnerami UNICEF - mówi Dariusz Miłek,
Prezes Zarządu CCC S.A.
O UNICEF
UNICEF to organizacja humanitarna i rozwojowa działająca na rzecz dzieci. Od ratujących
życie szczepień, przez budowę szkół, po natychmiastową pomoc w sytuacji klęski
humanitarnej - UNICEF robi wszystko, aby dzieciom żyło się lepiej. Pracuje w małych
wioskach i z rządami państw, bo uważa, że każde dziecko, niezależnie od miejsca
urodzenia, koloru skóry czy religii, ma prawo do zdrowego i bezpiecznego dzieciństwa.
Więcej informacji na stronie unicef.pl. UNICEF nie promuje żadnej firmy, marki, produktu
ani usługi.
O CCC
Grupa CCC jest najszybciej rozwijającą się firmą obuwniczą w Europie i jednocześnie
największym producentem obuwia w tym regionie. CCC poprzez eobuwie.pl SA jest
również liderem e-commerce w Europie Środkowo-Wschodniej, w segmencie obuwia.
Grupa CCC posiada sieć blisko 1200 salonów i działa w 23 krajach w Europie i poza nią,

w kanałach off-line i on-line. Modne i atrakcyjne produkty CCC i eobuwie.pl oferowane są
klientom w Polsce, Czechach, Słowacji, Niemczech, Austrii, Słowenii, Chorwacji,
Węgrzech, Bułgarii, Serbii, Rosji, Ukrainie, Rumunii, Litwie, Łotwie, Estonii, Mołdawii,
Grecji, Włoszech, Hiszpanii, Francji, Szwecji, jak również w Szwajcarii (przez sieć
Voegele). Grupa CCC posiada własną fabrykę butów skórzanych w Polsce, zatrudnia
ponad 14 000 pracowników i rocznie sprzedaje około 50 mln par obuwia.
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