Göteborg 2015-06-30

Följ Team Rynkebys cykling till Paris med redKnows GPS-trackers
När Team Rynkeby startar sin 14:e resa till Paris till förmån för barn med cancer den 3 juli kan du
följa välgörenhetscykellagens resa minut för minut via redKnows och Team Rynkebys hemsida.
Axtech har levererat en GPS-tracker med liverapportering till var och en av Team Rynkebys 32 lag,
vilket innebär att släktingar och vänner kan följa varje lags resa på en karta på www.teamrynkeby.se/liveSE.
Axtech specialiserar sig på GPS-baserad kommunikation och GPS-spårning under namnet redKnows och
sponsrar Team Rynkeby med specialanpassade trackers med liverapportering under cyklingen till Paris.
- Denna typ av teknik används av bland annat transportföretagen i Europa för att hålla koll på sina fordon.
Detta innebär att det är otroligt tillförlitligt, och därför ett bra sätt för vänner och släktingar till Team Rynkebydeltagare att kunna följa turen minut för minut, säger Åsa Eklund, VD för Axtech.
Läste om projektet på en juicekartong
Team Rynkeby är ett nordiskt välgörenhetscykelteam som varje år cyklar till Paris för att samla in pengar till
barn med cancer och deras familjer.
Åsa Eklund hade inte hört talas om Team Rynkeby innan hon en lördagsmorgon läste om projektet på en
juicekartong. Beskrivningen av projektets syfte slog henne omedelbart och hon visste att hon på ett eller
annat sätt ville stödja projektet. En fråga till Teamens ansvariga om de vill ha hjälp med tracking gav snabb
positiv respons tillbaka.
- Team Rynkebys arbete är stort och deltagarna förtjänar allt stöd de kan få. Jag hoppas att vårt bidrag kan
hjälpa Team Rynkeby att skapa ännu mer synlighet genom att göra det lättare för anhöriga att följa resan,
säger Åsa.
Team Rynkeby grundades 2002 då 11 motionscyklister med anknytning till den danska juiceproducenten
Rynkeby Foods A/S beslutade sig för att cykla till Paris för att se avslutningen av Tour de France. Idag består
Team Rynkeby av 1 450 motionscyklister och 350 funktionärer fördelade på 32 lokala lag från Sverige,
Danmark, Finland, Norge och Färöarna. Pengarna som Team Rynkeby samlar in i varje land går oavkortat till
den lokala barncancerorganisationen i respektive land. I Sverige går de insamlade medlen till
Barncancerfonden. Förra året donerade teamen tillsammans drygt 44 miljoner kronor.
Team Rynkeby startar cyklingen till Paris den 3-10 juli år 2015.
Läs mer här: www.team-rynkeby.se
FÖLJ TUREN HÄR:
www.redknows.se och på www.team-rynkeby.se/liveSE

Axtech AB är ett svenskt företag som utvecklar och tillverkar GPS-baserad tracking under egna varumärket redKnows.
redKnows är svensktillverkade produkter inom områdena tracking och stöldskydd för stöldbegärliga båtar och fordon
samt elektroniska körjournaler för företag.
Mer information på: www.redknows.se

