
Ricoh går med bøsser for Krafttak mot kreft
Tirsdag 4. mars arrangerer Ricoh Norge en egen bøsseaksjon i Oslo i forbindelse med Kreftforeningens Krafttak mot kreft-aksjon.

Dette er tredje året Ricohs ansatte deltar på Krafttak mot kreft. Innsatsen de to foregående årene har gitt 170.000 kroner til Kreftforeningens viktige arbeid. I
år stiller rundt 40 personer, en tredjedel av alle ansatte i Oslo.

"Samfunnsansvar er en del av Ricohs grunnverdier, og alle ansatte kan søke om to dager fri i året til veldedig arbeid. Gjennom en samarbeidsavtale med
Kreftforeningen ønsker vi å oppnå størst mulig effekt av vårt engasjement. Nesten alle vil i løpet av livet bli direkte eller indirekte berørt av kreft, så det er en
sak som engasjerer veldig mange", sier Sonja Hellesvik, markedskoordinator i Ricoh.

Inntektene fra årets aksjon skal gå til forskning på personlig tilpasset kreftbehandling. Kreft rammer forskjellig – da kan ikke alle behandles likt. En
behandling som vil gjøre underverker hos noen, kan gi en svak effekt hos andre selv om kreftsykdommen er tilsynelatende lik. Målet er at flere skal få riktig
behandling, raskere.

"Jeg har som mange andre fått erfare hvor utrolig viktig god og tilpasset behandling er for kreftpasienter og deres pårørende. Derfor gjør jeg en innsats denne
dagen", sier Eirik Willyson som skal delta på aksjonen

Hvis du bor vest for Akerselva i området Nydalen, Tåsen, Nordberg og Østhorn er det stor sjanse for at du får besøk av en bøssebærer. "Ta godt imot dem!"
oppfordrer Hellesvik. Hun oppfordrer også alle andre IT-selskaper til å støtte aksjonen.

I tillegg til den lokale bøssebæreraksjonen i Oslo deltar ansatte på Ricohs distriktskontorer i Trondheim, Bergen, Drammen, Tønsberg og Kristiansand på
lokale arrangementer.

Hvis du ønsker mer informasjon eller flere bilder, kan du kontakte:
Ricoh Norge AS 
Sonja Hellesvik, markedskoordinator
Tlf.: 926 53 562
E-post: sonja.hellesvik@ricoh.no
Nettside: www.ricoh.no
Følg oss på LinkedIn: http://www.linkedin.com/company/ricoh-norge-as
Følg oss på Facebook: www.facebook.com/ricoheurope
Følg oss på Twitter: www.twitter.com/ricoheurope
Besøk Ricohs mediesenter: www.ricoh-europe.com/press

Om Ricoh
Ricoh er et globalt teknologiselskap som har kontorløsninger, løsninger for produksjonsutskrift, totalløsninger for dokumenthåndtering og IT-tjenester som
spesialområder. Ricoh-gruppen har hovedkontor i Tokyo, og driver virksomhet i ca. 200 land og regioner. I regnskapsåret som ble avsluttet 31. mars 2013,
hadde Ricoh-gruppen en global omsetning på ca. 20 milliarder dollar.

Hovedvekten av selskapets inntekter kommer fra produkter, løsninger og tjenester som forbedrer samspillet mellom mennesker og informasjon.  Ricoh
produserer også prisbelønte digitalkameraer og spesialprodukter til industrien. Selskapet er kjent for teknologi av høy kvalitet, særdeles god kundeservice
og sine initiativer for økt bærekraftighet.

Med slagordet imagine. change. hjelper Ricoh selskaper med å endre måten de arbeider og utnytter den kollektive fantasien til de ansatte på.  

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du besøke www.ricoh.no.   


