>

-

IMPREUNA PENTRU VALEA JIULUI

Valea Jiului se UNEsTE
prin handbal
,
Cel mai mare concert din ultimii 26 de ani din judeţul Hunedoara
01 IUNIE Stadionul Jiul Petroşani ora 17.00

Andra // Carla's Dreams // What's Up
Pepe // Furdui Iancu şi mulţi alţii...
Viitorul copiilor este de fapt viitorul nostru!
Cea mai MARE lansare a unei COMUNITĂŢI DE HANDBAL din ROMÂNIA
pe STADIONUL JIUL!
Încrederea în forţele proprii, determinarea, spiritul de echipă şi anticiparea sunt principalele abilităţi
care fac diferenţa în viaţa frumoasă pe care copilul tău o poate explora în ﬁecare zi.
Ne imaginăm copiii noştri devenind din ce în ce mai sănătoşi prin handbal. Ne imaginăm cum în
ﬁecare zi au mai multe încredere în forţele lor. Spiritul de echipă dezvoltat în şcolile de handbal din
Valea Jiului pe care le înﬁinţăm este factorul decisiv în crearea unui viitor pentru comunitatea noastră. Am anticipat inteligent formarea acestei comunitaţi, VALEA JIULUI ÎMPREUNĂ.

DE CE HANDBAL?
Pentru că...
este cel mai rapid şi spectaculos sport internaţional
traieşti cu mentalitatea unui câştigător
înveţi să anticipezi şi îţi dezvolţi inteligenţa
devii performant şi înveţi să lucrezi în echipă
capeţi curaj şi încredere în forţele proprii
îţi dezvoltă armonios corpul şi poate fi practicat la orice vârstă
timpul tău liber va fi chiar sănătate şi sport de performanţa

CEL MAI Mare concert din ultimii 26 de ani
din judetul
Hunedoara!
,

Andra
Carla's Dreams
What's Up
Pepe
Furdui Iancu
si
, multi
, altii...
,
12 şcoli din Valea Jiului
8500 de copii * 8500 de ani de continuitate
Petrila, Petroşani, Aninoasa, Vulcan, Lupeni, Uricani
Cea mai mare comunitate de handbal a României!
Doborârea a 3 recorduri mondiale în același timp:
cea mai mare lansare a unei comunități de handbal din lume
cei mai mulți copii prezenți la un eveniment handbalistic din lume
prima comunitate care se unește prin handbal pentru a-și promova feeria turistică a zonei

Obiectivul final este promovarea Feeriei din Valea Jiului
la Campionatul Mondial de Handbal Germania 2017.
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FII TU CEL MAI Mare STAR
din Sportul RomANESC!
01 IUNIE Stadionul Jiul Petroşani ora 17.00
Relaţii cu presa: marketing@eurohandbal.ro / 0736375007

