Comunicat de presă Câştigătorii proiectului „Deliciosul te învaţă”
Compania Safir este bucuroasă să anunţe fericiţii câştigători din cadrul proiectului educativ
„Deliciosul te învaţă”. Premiile oferite constau în dotarea instituţiilor câştigătoare cu obiecte
de inventar necesare în procesul educaţional, după cum urmează: - Grădiniţa nr. 11 Vaslui
este câştigătoarea marelui premiu, în valoare de 500 de euro; - Grădiniţa “Ţara Piticilor” locul I, în valoare de 300 de euro; - Grădiniţa “Elena Farago” - locul II, în valoare de 200 de
euro; - Grădiniţa “Licurici” – locul III, în valoare de 100 de euro; - Grădiniţa “Căsuţa
Fermecată” - menţiune specială.
Proiectul educativ „Deliciosul te învaţă” s-a desfăşurat în luna aprilie 2013, în cadrul
programului: „Să ştii mai multe, să fii mai bun” şi s-a adresat copiilor preşcolari din
grădiniţele de pe raza teritoriului municipiului Vaslui. Tema generală a proiectului este
alimentaţia sănătoasă.
Pe lângă posibilitatea de a câştiga dotări în valoare de 500 de euro, instituţiile partenere
implicate în cadrul acestei campanii au primit şi vizita mascotei Deliciosul de Vaslui, care i-a
învăţat pe cei mici, într-o manieră interactivă, cât de important este să cunoști și să respecți
regulile unei nutriţii echilibrate, dar şi codul bunei purtări la masă. Proiectul s-a dovedit
eficient încă din primele săptămâni de când a fost lansat.
Compana Safir felicită pe câştigători, dar şi pe toţi cei care s-au implicat în demararea acestui
proiect!

Despre compania Safir
Safir S.R.L. dispune de un modern abator de păsări, ferme proprii de creştere a puilor, o
fabrică de făinuri proteice şi o distribuţie a produselor extinsă pe întreg teritoriul ţării.
Produsele abatorului Safir se distribuie sub marca Deliciosul de Vaslui - produse din carne de
pasăre, congelate sau refrigerate, ambalate la pungă sau la taviţă. Valorile de bază pe care se
axează întreaga activitate a firmei sunt: Respect pentru client. Respect pentru calitate.
Responsabilitate. Dezvoltare continuă. Pentru mai multe informaţii accesaţi www.safir.ro .

