
           
 
 
 

Om BFGoodrich® 
Med en historie som strekker seg mer enn 100 år tilbake i tid er målet for BFGoodrich® å tilby dekk med høy ytelse for alle med lidenskap for 
å kjøre på forskjellige typer veier og i alle miljøer. Ved å kombinere teknisk ekspertise med 40 års erfaring fra motorsport, kan BFGoodrich® 
foreslå dekk for forskjellige kjørestiler. Alt fra den beste ytelsen i bykjøring til landeveien, med et felles tema: glede, ytelse og massevis av stil. 
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Med BFGoodrich Good Project kan eventyret gå i oppf yllelse 
 
Har du alltid ønsket å delta i en stor motorkonkurr anse, konkurrere i et ørkenrally 
eller restaurere en klassisk bil, men har manglet n ødvendige ressurser for å 
realisere drømmen? Nå kan du søke finansiering gjen nom BFGoodrichs Good 
Project.  
 
I forbindelse med lanseringen av det nye nettstedet http://www.bfgoodrich.no presenterer BFGoodrich sitt 
"Good Project". Ønsket er å gjøre eventyret mulig for folk med store drømmer. I 2016 vil BFGoodrich 
derfor finansiere ti utvalgte prosjekter i Europa, og bidra med både materialer, logistikk og økonomisk 
støtte.  
 
Eventyrlystne folk oppfordres til å sende inn sin søknad via www.bfgoodrich.com/goodproject. En jury 
bestående av eksperter fra BFGoodrich møtes annenhver måned (mai, juli, september og november) for 
å velge ut prosjekter som de ønsker å gå videre med. Etter en grundig evaluering vil ti prosjekter stå igjen 
og realiseres.  
 
De utvalgte kandidatene vil fungere som ambassadører for BFGoodrich og vil dele rapporter, videoer og 
bilder fra hvert trinn i realiseringen av prosjektene på BFGoodrichs Facebook-side, 
www.facebook.com/BFGoodrichEurope, og på nettstedet www.bfgoodrich.com/goodproject.  
 
For å delta i konkurransen må kandidatene godta følgende regler: 
• Respektere og dele BFGoodrichs merkeverdier: glede, altruisme, eventyrlyst og lidenskap. 

Kandidater må like utfordringer, tåle hardt arbeid og kunne gi 100 prosent for å realisere prosjektet. 
• Være aktiv i sosiale medier og ha mange tilhengere (minst 500 fans på Facebook). Dette for å kunne 

spre historier om eventyret til et så bredt publikum som mulig. 
• Å utelukkende kjøre BFGoodrich-dekk. 
• Ha gode engelskferdigheter: Facebook-siden og nettsiden der BFGoodrich presenterer all 

informasjon om dekk og prosjekter, er utelukkende skrevet på engelsk. 
 
Eventyrerne vil dele sine opplevelser på www.bfgoodrich.com/goodproject 
 
 
For mer informasjon, vennligst kontakt 
Pressekontakt for Michelin Nordic: Lotta Wrangle 
Tel: +46 8 709 07 76, mobil: +46 72 250 07 40, E-post: lotta.wrangle@se.michelin.com 
 
 


