
           
 
 

Om BFGoodrich® 
Med en histories, som går mere end 100 år tilbage, er målet for BFGoodrich® at tilbyde højtydende dæk til alle med passion for at 
køre på alle slags veje og i alle miljøer. Ved at kombinere teknisk ekspertise med 40 års erfaring fra motorsport tilbyder 
BFGoodrich® dæk til mange forskellige kørestile, alt fra de bedste præstationer i bykørsel til kørsel i terræn, med ét fælles tema: 
glæde, præstationer og masser af stil. 
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BFGoodrich ”Good Project” vil gøre dit eventyr til virkelighed 
 
Har du altid længtes efter at deltage i et stort mo torløb, køre ørkenrally eller 
restaurere en klassisk bil, men manglet ressourcern e til at realisere drømmen? 
Nu kan du søge finansiering og hjælp i dækmærket BF Goodrichs ”Good Project”. 
 
I forbindelse med lanceringen af sit nye website http://www.bfgoodrich.dk præsenterer dækmærket 
BFGoodrich sit nye ”Good Project”-initiativ. Her er tanken at være med til at gøre eventyret muligt for alle 
med store drømme. I 2016 vil BFGoodrich derfor finde og støtte ti udvalgte eventyreres projekter i Europa 
med materialer, logistik og økonomisk hjælp. 
 
Dermed kan eventyrlystne danskere nu sende deres ansøgning via www.bfgoodrich.com/goodproject. 
Herefter vil en jury bestående af eksperter fra BFGoodrich mødes hver anden måned (i maj, juli, 
september og november) for at udvælge de kandidater, der går videre i Good Project. 
  
De udvalgte vil blive ambassadører for BFGoodrich og kommer til at dele deres beretninger, videofilm og 
fotos fra hvert trin af realiseringen af deres eventyr på BFGoodrichs Facebook-side 
www.facebook.com/BFGoodrichEurope og på hjemmesiden www.bfgoodrich.com/goodproject. 
 
Inden "eventyrerne" sender deres ansøgninger, skal de leve op til følgende: 
- Respektere og dele BFGoodrich brandværdier: Glæde, næstekærlighed, eventyrlyst, smag på 

udfordringer og hårdt arbejde, passion og det at give sig 100 procent 
- Være aktiv på sociale medier og have mange følgere – mindst 500 fans på deres Facebook-side, så 

de kan dele beretningerne om deres eventyr til så stort et publikum som muligt 
- Køre udelukkende på dæk fra BFGoodrich 
- Have gode engelskkundskaber: Facebook- og hjemmesiden, hvor BFGoodrich præsenterer al 

information om sine dækserier og om de eventyr, deres entusiastiske kunder oplever rundt om i 
Europa, skrives udelukkende på engelsk. 
 

Eventyrernes beretninger bliver offentliggjort på: www.bfgoodrich.com/goodproject 
 
For yderligere information kontakt venligst: 
Pressekontakt Michelin Nordic: Lotta Wrangle 
Telefon: +46 8 709 07 76, mobil: +46 8 709 07 40, e-mail: lotta.wrangle@se.michelin.com 
 
 


