
ÎMPREUNĂ
PENTRU YANA

U N  P R O I E C T  A L  E C H I P E I  T E N R O M



Dragi parteneri și prieteni, 

INVITAȚIE 

Echipa TENROM Cluj - București - Budapesta, 
formată până acum din 8 colegi, și-a pregătit 
pantofii de alergat și se antrenează pentru 
8th Wizz Air Cluj Napoca Marathon 2018, 
care se desfășoară pe 15 Aprilie.    



Vă invităm să alergăm 
împreună la Maratonul din 15 

Aprilie, sub deviza: 
ÎMPREUNĂ PENTRU YANA! 

Ceea ce face ca această provocare să fie atât de specială pentru 
noi este faptul că alergăm în beneficiul copiilor aflați în 
dificultate, ocrotiți de Fundația Yana. Pentru aceștia, viața nu a 
fost generoasă: provin din familii sărace, trăiesc în condiții 
precare, unii sunt bolnavi și deseori nu au ce mânca. Accesul la 
medicamente și la educație le este limitat și ziua de mâine nu 
este așteptată cu bucurie. 

Dorim să le oferim
speranță și ne-am bucura
să vă alăturați demersului
nostru de a le face viața
mai ușoară. 

Nu suntem sportivi de
performanță și mulți dintre
noi nu au mai participat la
o astfel de competiție, dar
suntem inimoși și
determinați să aducem
puțină alinare unor copii
aflați în dificultate.  



• Semimaraton – 21,1 km 
• Cros - 10,5 km 

Ne-am propus să 
alergăm la:

Detalii despre traseu: 
http://maraton-cluj.ro/traseu/

Data limită de înscriere 
este 26 Martie 2018.

Chiar dacă fiecare probă are o limită
de timp, pentru noi este important să
ajungem la linia de sosire.  

Pentru orice km parcurs până la
sfârșitul cursei de către fiecare
participanț înscris la Maraton,
TENROM va dona 100 Ron.  

Cu cât suntem mai mulți, cu atât suma
de care va beneficia Fundația YANA va
fi mai mare. 



Vă invitam să ne fiți alături! 
În plus, maratonul este încă o oportunitate de a fi uniți, atât în 

business, cât și în dorința de a dărui din timpul, energia și bunătatea 
noastră.  

 
Vă așteptăm să fim 

ÎMPREUNĂ pentru YANA 
ca participanți sau susținători, 

la 8th Wizz Air Cluj Napoca Marathon 2018.   

Vă mulțumesc și vă încurajez să
vizitați site-ul Fundației YANA,
pentru a afla mai multe informații
despre activitatea celor 4  Centre
de zi care susțin 180 de copii
incluși în program. 
(www.yana.ro) 

C T E R S



TENROM 
Închirieri echipamente de curățenie

TENROM este o companie cu 
sediul central în Cluj și cu 
puncte de lucru importante în 
București și Budapesta. Este 
unul dintre jucătorii principali 
din România și Ungaria pe 
piața echipamentelor de 
curățenie și oferă soluții de 
vânzari, închirieri și service 
pentru echipamente de 
curățenie în toate zonele 
menționate. 
Brandurile comercializate de 
Tenrom sunt: Tennant, Green 
Machines, Kaivac, Delfin. 



Fundația YANA 
You Are Not Alone 

În centrele de zi ale Fundației, zilnic, 
de luni până vineri, 100 de copii aflați 
în diverse situații de dificultate 
primesc o masă caldă, servicii de 
educație non-formală și informală. 
Alți aproximativ 50 de copii aflați în 
dificulate participă la activitățile 
centrelor de zi cu o frecvență 
bisăptămânală, iar de serviciile de 
terapie aplicată (logopedie, terapie 
ocupațională, kinetoterapie) 
beneficiază în mod curent 30 de 
copii. 
În total, sunt 180 de copii care 
frecventează cele 4 centre de zi în 
mod regulat. 



Vă mulțumim!
E C H I P A  T E N R O M


