
1.ROČNÍK SLAVNOSTÍ ZNAČKY MORELO 2018

Krásný slunný den 16.června 2018 patřil prvním slavnostem značky obytných vozů
MORELO. Společnost Obytné vozy s.r.o. ve spolupráci se společností Oberbank AG
filiálkou Kladno pro Vás tuto speciální akci připravili v showroomu MORELO v
Tuchoměřicích.  

Program byl opravdu pestrý, nechyběla prohlídka obytných vozů MORELO
včetně možnosti nákupu kempingového příslušenství značky Brunner a
Dometic s 20% slevou. 

Dále se prezentovaly supersportovní auta od společností Advantage cars,
osobní auta BMW Mini Cooper a BMW motorky od společnosti BMW Invelt,
probíhaly zkušební jízdy, jelikož tyto vozy i motorky se vejdou přávě do garáže
obytných vozů MORELO a můžete je vozit stále sebou. Vaše cestování tak
získá nový rozměr a vy si užijete ještě větší svobodu na vašich cestách.

Své luxusní šperky a hodinky prezentovala společnost BENY. Celé odpoledne
probíhaly thajské masáže od společnosti Tawan, které nejen uvolnily, ale hlavně
dodaly do těla novou energii. Nechyběla ani prezentace reklamních houbiček a
molitanových hraček od firmy Osmost a prezentace mobilní projekce vhodná pro
vaše cestování od firmy Audiopro. Firma Audiopro také celou akci ozvučila a
zajišťovala herní koutek pro děti, který byl velice oblíbený nejen u dětí :-) Děti si
užívaly také stolní fotbálek, basketbalový koš, , malování křídami na beton, plyšovou
pohádkovou postavičku Hello Kitty a maskota Nadace Jakuba Voráčka - Kluka Puka.
Vystoupila kapela The Basketles, revival band The Beatles. Akci moderovala a
zpěvem Vás bavila Gabriela Heclová. 

Podporovali jsme celý den Nadaci Jakuba Voráčka, děkujeme Vám, že jste nám
pomohli finančně přispívat na zakoupení elektrického invalidního skútru.
Kasička se stále plní a je zapečetěná, takže neznáme přesnou vybranou částku,
nyní ji máme umístěnou v našem showroomu, takže můžete i na dále podpořit
naši myšlenku : „Umožnit větší svobodu a komfort pacientovi s roztroušenou
sklérozou, aby mohl trávit více času s rodinou v přírodě, přesně tak jak to
umožňuje cestování s obytným vozem MORELO“.

Degustaci francouzských vín připravil Mirek Kredvík ze společnosti Dobrá vína,
opékalo se selátko, velké poděkování patří panu Jardovi a Michalovi
Blažejovým, kteří se po celou dobu o selátko starali. Servírovalo spousta
dalších dobrot a všichni si užívali pohodovou atmosféru, sluníčko a příjemnou
hudbu. 

Děkujeme všem, kteří s námi oslavili první Slavnosti značky MORELO v České
republice a těšíme se na další ročník.
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