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BORA in the air: Revolution Tour 2017 start dwars door Europa
Raubling. BORA Lüftungstechnik GmbH, fabrikant van innovatieve kookveldafzuigingen, heeft de
'Revolution Tour 2017' gestart. Na stops in Milaan, Palma de Mallorca en Brussel reist de BORA
cooking truck met zijn glazen keukenkubus deze zomer dwars door Europa. De spectaculair
omgebouwde vrachtwagen die tegelijkertijd kookplaats, eetkamer en eventlocatie is, wordt in
verschillende metropolen en hot spots met een kraan opgehesen tot op een hoogte van 30 meter. De
volgende stops zijn onder andere in Parijs, Londen, Düsseldorf en Rome.
Het idee erachter: genieten van een adembenemend uitzicht hoog in de lucht met gezond fingerfood
en lekkere hapjes. Tegelijkertijd vinden zeer verschillende evenementen plaats: filmopnames voor een
televisieprogramma, bijeenkomsten voor handelspartners, klanten en Facebookfans, de finale van de
BORA kookwedstrijd 'Duitse chef-kok onder de hobbykoks' en activiteiten rond onze WorldTourwielerploeg BORA - hansgrohe.

De indrukwekkende truck is een echt hoogtepunt. Hij weegt 40 ton en is bijna 19 meter lang – een
adembenemend marketinginstrument dat overal waar het opduikt voor sensatie zorgt. In de
loftachtige glazen kubus met een vloeroppervlak van overzichtelijke 20 vierkante meter is plaats voor
16 personen. De truck wordt begeleid door een chef-kok van BORA, die voor de deelnemers creatieve
en gezonde traktaties tovert.
De evenementen die tot nu toe plaatsvonden boden telkens heel bijzondere taferelen. Steeds weer
ontstond er rondom de kraan een drukte van jewelste en een opgewonden jaarmarktsfeer. Verbaasde
voorbijgangers, toeristen en de lokale bevolking haalden hun camera's tevoorschijn en maakten
selfies – op de grond en in de lucht. Waar de BORA cooking truck ook opduikt, zorgt hij voor verbazing
en enthousiasme.

Tourdata 2017:
24-27 mei:
17-18 juni:
22 juni:
29 juni - 3 juli:
6-8 juli:
13-15 juli:
28-30 juli:
20 augustus:
26-28 oktober:

Wenen / Oostenrijk
Berlijn / Duitsland
Ziar Nad Hronom / Slowakije
Düsseldorf / Duitsland
Parijs / Frankrijk
Amsterdam / Nederland
Londen / Engeland
Hamburg / Duitsland
Rome / Italië

Over het bedrijf:
BORA Lüftungstechnik GmbH is gevestigd in het Opper-Beierse Raubling en is sinds 2007 succesvol
ontwikkelaar en verkoper van kookveldafzuigsystemen die, met behulp van een gepatenteerde
technologie, kookdampen naar beneden afzuigen. De innovatieve productlijnen BORA Basic, BORA
Classic en BORA Professional worden in 41 landen over de hele wereld verkocht.
De visie van Willi Bruckbauer, de oprichter van BORA: het einde van de afzuigkap. Het door hem
ontwikkelde patent biedt heel wat voordelen: de hoogwaardige systemen zijn efficiënter dan de
traditionele afzuigkappen, ze zijn zeer stil, energiezuinig en makkelijk schoon te maken. Ze zorgen
voor een maximale ontwerpvrijheid en een vrij, onbelemmerd zicht in de keuken.
De onderneming ontving haar eerste bekroning al in 2009, met de innovatiewedstrijd „365 Orte im
Land der Ideen“; daarna volgden nog de „Deutscher Gründerpreis“ (Duitse innovatieprijs), „red dot
awards“, „Plus X Awards“, „German Design Award“, „Iconic Award“, „German Brand Award“, enz. De
nieuwe BORA Professional werd in 2017 al bekroond met de „red dot award: Best of the Best“ en met
de Plus X Award als product van het jaar 2017.
Kijk voor meer informatie op www.bora.com.
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