Csapatunk

BEMUTATKOZIK AZ ADVEX Bamako GROUP
A csapat megalapítója:
HERBÁLY LÁSZLÓ
Foglalkozása:
cégvezető, rendszergazda és természetfotós
• az ADVEX Design Stúdió Kft. tulajdonosa / www.advex.hu
• a FOTO NATURA Természetfotósok Egyesületének alapítója és
gazdasági elnökhelyettese / www.fotonatura.hu
Elérhetőségek:
laszlo@herbaly.hu / +36-70 380-7060
Blogunk a futamról:

www.advexgroup.hu

A csapat navigátora:
HERBÁLYNÉ SZALÁNCZY ILDIKÓ
Foglalkozása:
cégvezető, grafikus és természetfotós
• az ADVEX Design Stúdió Kft. tulajdonosa  / www.advex.hu
• a FOTO NATURA Természetfotósok Egyesületének alapítója és
  
ügyvezető elnöke / www.fotonatura.hu
Elérhetőségek:
ildiko@herbaly.hu / +36-70 380-7066
Blogunk a futamról:

www.advexgroup.hu

Az ötlet gondolata...

ISMÉT NEKIVÁGUNK A 2013 -as
BUDAPEST-BAMAKON RALLY FUTAMNAK
Herbály László: – Sok-sok évvel ezelőtt, mikor még a piros szín és
a vasfüggöny volt a divat, már akkor az autóversenyzésről álmodtam.
A technikai nehézségekkel szembenézve (megbízható, jó autó) sokat
„dolgoztam” az ügyön, hogy sikerüljön valahogy egy versenyre eljutni,
mint autóversenyző.
Fiatal koromban „elkötöttem” Apám Trabantját és beneveztem vele az
Országos Pannónia Túra versenyre. Mivel akkor az első tíz helyezett
között szerepeltem, így automatikusan kvalifikáltak a következő évre.
Mérhetetlen öröm volt ez számomra, de sajnos autóversenyzői pályafutásom itt véget is ért. Trabi vissza Apámnak, autó-, szponzor-, pénzés autószerelő rokon hiánya miatt, áttértem hobbiként az elérhetőbb
és biztonságosabb fotózásra.
Most, hogy végre, ennyi év eltelte után sikerült egy igazi terepjárót
vásárolnunk, óvatosan, minden trükköt bevetve :) rábeszéltem feleségem, hogy nevezzünk be a Budapest-Bamako versenyre. Mivel a
párom is hasonlóan kalandvágyó típus, így gyakorlatilag 2 napon belül
igent mondott. Ugyan volt néhány álmatlan éjszakája és számtalan
kérdése a megvalósítással kapcsolatban, de végül rábólintott. Indulhatunk a futamon, tehát...
Megalakult az ADVEX Bamako GROUP
Herbályné Szalánczy Ildikó:  –  Cégünk szlogenje  „ADVEX a sokoldalú...”, ezért mindent meg is teszünk és sokat ötletelünk azon, hogy
még mivel tudjuk szélesíteni a palettánkat, milyen hatékony reklámeszközökkel tudunk mégnagyobb hírverést csinálni egy-egy tevékenységnek. Így jutottunk el egy ifjúkori álom megvalósításához, egy igazi kihíváshoz a homokdűnéken, egy nemes, segítő akcióhoz, mely a
BUDAPEST-BAMAKO RALLY, és amely remek alkalom lehet leendő
szponzoraink hírverésére is. Bízunk benne, hogy segítő akciónkhoz, a
humanitárius karavánhoz sokan csatlakoznak és a jószándékú ös�szefogás eredményeként, örömöt varázsolhatunk afrikai embertársaink életébe.
Figyelje utunkat blogunkon:                   www.advexgroup.hu

