24 май 2004
Организационният комитет на Тенис-турнир на лидерите и Тенис
клуб “Журналист” събира на кортовете “Дема” на 29 и 30 май тридесет и
двама публични личности, чието хоби е спорта. Това ще бъде първият в
България нощен любителски тенис турнир (от 17.00 до 22.00 часа на 29
май, с финали до обяд на 30 май, награждаване и коктейл).
С участието си поканените
Ген. Бойко Борисов – Главен секретар на МВР,
Весела Лечева – депутат,
Георги Дончев – моден фотограф,
Георги Миков – Електроразпределение ЕАД,
Проф. Георги Карасимеонов – политолог,
Димитър Алексиев – Загорка АД,
Димитър Димитров – в-к Сега,
Димитър Желев – Алианц България,
Емил Стефанов – Билла,
Жени Атанасова – БНТ,
Иван Матанов – в-к Стандарт,
Ирина Цонева – БНТ,
Калин Главчев – Общинска застрахователна компания,
Красимир Минев – bTV,
Крум Савов – Нова телевизия,
Левон Хампарцумян – БУЛБАНК,
Марко Семов – СЕМ,
Мартин Захариев – издател на Playboy и Егоист,
Николай Дойнов – Нова телевизия,
Николай Кънчев – “Стани богат”,
Николай Пенчев – в-к 168 часа,
Нора Гунчева – в-к Капитал,
Павел Езекиев – Агенция за чуждестранни инвестиции,
Петър Попангелов – легендата в ските,
Пламен Вълков – в-к 7 дни спорт,
Пламен Тенев – в-к 24 часа,
Радко Янкулов – телевизия ВВТ,
Сашо Диков – Канал 3,
Сашо Йовков – БНТ,
Стоил Пашкунов – Летище София,
Тодор Попов – Ринг ТВ,
Цветелина Бориславова – СИБАНК
доказват, че тенисът формира силни, активни и отговорни личности, хора с
енергия и хъс за победа, от каквито съвременна България се нуждае. Техният
обществен и икономически статус е своеобразен модел на поведение на хиляди
млади хора, нашата амбициозна цел е и тяхната игра да се превърне в
положителен пример.

Наградният фонд е осигурен от Head – спортно оборудване, Елит –
черна техника (телевизори, CD-плейъри), Еверет – козметика Есте
Лаудер и Булгари, спортен комплекс Дема – безплатни абонаментни
карти.
Официален застраховател на турнира е ЗАД Армеец, като тяхната
застраховка покрива всички участници в турнира срещу спорти рискове
по време на събитието.

За контакти тел. 943 08 70, факс 943 08 71, e-mail: tennis_leader@mail.bg

