
Dr Irena Eris  - sponsor tytularny 

Dr Irena Eris ORC European Championship Gdańsk 2017

Dr Irena Eris to marka zbudowana przez Irenę Eris, doktor farmacji. Od lat jest ceniona przez

Polki i kojarzona z kwintesencją dobrego smaku i stylu. Nieprzerwanie od prawie 35. lat osiąga

sukcesy nie tylko w Polsce, ale również za granicą. U podstaw jej sukcesu leży pasja i  idea

dążenia do doskonałości. Przełomowe odkrycia naukowe owocują zgłoszeniami patentowymi i

prestiżowymi nagrodami, natomiast nieszablonowe myślenie i radość tworzenia zawarte są w

spójnej wizji, by zawsze dostarczać kosmetyki najwyższej klasy, które pozwolą kobietom być

piękniejszymi i jak najdłużej zachować atrakcyjny wygląd. Przełomowe receptury luksusowych

kosmetyków Dr Irena Eris projektowane są w oparciu o najlepsze, często trudno dostępne,

innowacyjne składniki,  a dzięki  synergii  działań grupy ekspertów z różnych dziedzin od lat

wyróżniają się na rynku.   

Świat  marki  to  nie  tylko  kosmetyki,  ale  także  dopasowana  do  indywidualnych  potrzeb

profesjonalna pielęgnacja, którą uosabiają Kosmetyczne Instytuty Dr Irena Eris oraz dbałość o

zrównoważony wypoczynek w postaci luksusowych Hoteli SPA na Wzgórzach Dylewskich i w

Krynicy Zdroju. Hotele SPA Dr Irena Eris to wyjątkowe i jedyne w swoim rodzaju obiekty spa w

Polsce,  które  stały  się  wzorcem  dla  wielu  innych  –  stworzyły  bowiem  własną  koncepcję

harmonijnego łączenia wypoczynku z odnową biologiczną. Dzisiaj są synonimem luksusu i idei

spa,  a ich hasło to „Luksus blisko natury”. Obydwa Hotele SPA Dr Irena Eris są jedynymi

polskimi członkami elitarnej organizacji International SPA Association i Premium SPA Resorts

oraz posiadają najwyższy certyfikat jakości – Premium Quality – przyznawany przez niezależną

organizację Deutscher Wellness Verband. 



W 2012 roku Dr Irena Eris jako jedyna polska marka została przyjęta do prestiżowego Comité

Colbert – stowarzyszenia najbardziej luksusowych brandów, wśród których znajdują się m.in.

Chanel,  Dior  czy  Louis  Vuitton.  Do  niedawna  ta  elitarna  organizacja  zrzeszała  wyłącznie

ekskluzywne francuskie firmy. Członkowie Comité muszą spełniać określone kryteria, jak m.in.

rozpoznawalność na świecie, kreatywność czy też piękno, „poezję” produktu. Muszą być także

synonimami luksusu, niezawodności i wysokiej jakości, a Dr Irena Eris od lat kojarzona jest,

nie  tylko  w  Polsce,  ale  również  poza  jej  granicami,  z  ekskluzywnością,  skutecznością  i

innowacyjnością. Tym samym wyznaje identyczne zasady i ideały, jak firmy promowane przez

Comité Colbert. 

Przyjęcie Dr Irena Eris w poczet członków CC to dla marki ogromne wyróżnienie. Nie tylko

doceniono  kosmetyki  doskonałej  jakości,  ale  przede  wszystkim  wyznawaną  filozofię,  która

ustanawia kierunek prowadzenia biznesu: poszanowanie tradycji, etyka w biznesie, dążenie do

doskonałości, realizacja holistycznego podejścia do piękna oraz innowacyjność.   

Dr Irena Eris od 2007 roku jest promotorem kobiecego golfa w Polsce i organizatorem jednego

z najbardziej prestiżowych w tej części Europy turniejów golfowych dla Pań – Dr Irena Eris

Ladies’  Golf  Cup.  Turniej  jest  prestiżowym  wydarzeniem,  w  czasie  którego  mają  miejsce

zmagania sportowe na polu golfowym w atmosferze pełnej harmonii, komfortu i pielęgnacji w

luksusowych warunkach Hotelu SPA Dr Irena Eris Wzgórza Dylewskie. 

Żagle, obok golfa i szachów, to dyscyplina sportowa, którą wspiera i promuje marka Dr Irena

Eris. Na morzu trzeba sprostać wymaganiom, przestrzegać określonych reguł, a kiedy czegoś

nie  potrafimy zrobić  -  poprosić  o pomoc,  działaś  zespołowo.  Wygrywa team, a  nie  leader.

Promowanie takich zachowań, nie tylko w biznesie, ale i na co dzień, jest dla marki niezwykle

istotne. Dr Irena Eris ORC European Championships Gdańsk 2017 to najważniejsze w tym roku

regaty jachtów morskich na Bałtyku i doskonała okazja do podziwiania hartu ducha, sportowej

rywalizacji,  zaangażowania  i  współpracy na  morzu,  które  bywa wymagające i  zmienne jak

kobieta. A kto wie więcej o kobietach, jak nie Dr Irena Eris. 


