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Volvo fandí Blance Milfaitové při světovém
rekordu
22. listopadu 2014 se Blanka Milfaitová pokusí o zápis do Guinessovy knihy
rekordů uvařením největší marmelády na světě. A Volvo bude u toho.
Posouváme hranice – tvoříme historii – žijeme naše sny. Hesla, která si za krédo zvolila nejslavnější česká a
nejlepší světová tvůrkyně marmelád Blanka Milfaitová, jako by našla na stránkách značky Volvo. Už to je
důkazem, že toto nové spojení bude přínosné pro obě strany: Blance, doufejme, vynese zápis do Guinessovy
knihy rekordů a Volvo bude mít tu čest ji za jejím dalším úspěchem bezpečně dovézt.
Majitelka malé rodinné manufaktury na výrobu marmelád bez chemie má na svém kontě řadu mezinárodních
cen včetně ocenění „nejlepší marmeláda na světě“ a každoročně získává v mezinárodní soutěži The World’s
Original Marmalade Awards v Londýně zlaté medaile. V malebném koutu šumavských hvozdů k tomu
s partnerem ještě provozují Sluneční kavárnu. O její výrobky je bouřlivý zájem doma i v zahraničí, přesto se
nenechala zlákat vidinou velkých zisků a své marmelády, džemy, povidla a sirupy pod značkou Naše dobroty
vaří stále vlastníma rukama. Její úspěch pevně koření v poctivé práci, těch nejkvalitnějších přírodních
surovinách, úctě k tradici a nepodlehnutí pomíjivým trendům. I to má česká „královna marmelád“ společné se
švédskou automobilkou.
„Když jsem hledala spolehlivého partnera pro pokus o překonání světového rekordu, měla jsem představu
někoho výjimečného,“ vysvětluje Blanka Milfaitová, jak vzniklo její spojenectví se značkou Volvo. „Hledala
jsem značku, která stejně jako moje produkty reprezentuje tu nejvyšší kvalitu, jde vlastní cestou a je na ni
absolutní spoleh. Výběr byl jednoznačný. Volvo je pro mě synonymem pozitivního přístupu k přírodě i důrazu
na odpovědnost. Volvo mi zaručí absolutní kvalitu služby a bezpečnosti – překonáme společně světový
rekord a zapíšeme se do Guinessovy knihy rekordů – a ten marmeládový poklad přece musím v pořádku
odvézt.“
Volvo si své renomé prémiové značky, pro niž hraje prim pohodlí, komfort a bezpečnost cestujících stejně
jako důraz na ekologii výroby i provozu, buduje léta trvající poctivou prací a podle stejných kritérií si pečlivě
vybírá i své partnery. Důraz na prvotřídní kvalitu surovin, poctivou ruční výrobu a vztah doslova ke každé
skleničce, která vyjde z rukou Blanky Milfaitové, si právem vysloužila pozornost a podporu společnosti Volvo,
která jí nabídla spolupráci.
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A protože se Blanka ráda obklopuje věcmi, které jsou nejen kvalitní, ale i krásné, zvolila si za partnerský vůz
kombi Volvo V70. Model, jenž je rovněž namíchán k dokonalosti těmi nejlepšími ingrediencemi: praktičností,
bezkonkurenční flexibilitou a důmyslnými řešeními, ale také komfortem bez kompromisů a elegantním
skandinávským designem. „Jeho praktičnost mi maximálně vyhovuje, hlavně obrovský zavazadlový prostor a
prvotřídní bezpečnost. O vše bude dobře postaráno,“ dodává spokojeně k nadcházející spolupráci budoucí
předpokládaná držitelka světového rekordu Blanka Milfaitová.
O překonání rekordu a zápis do Guinessovy knihy s „největší marmeládou na světě“ (zvolila si pro to svoji
„zlatou“ citronovou marmeládu se šampaňským) se Blanka a Volvo pokusí 22. listopadu v její Sluneční
kavárně v Srní. Budeme držet palce!
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