A VIII-a editie a Cupei Continental la Fotbal s-a remarcat prin:

Pasiune, dedicare, motivatie!
martie 2008
Se pare ca sloganul «Mai mult decat profesie. Pasiune » al lantului hotelier Continental
Hotels li se potriveste de minune angajatilor companiei, avand in vedere ca acestia sunt fruntasi
atat la concursuri culinare, cat si sportive.
Astfel, dupa concursurile profesionale de la sfarsitul anului trecut in care s-au intrecut in
arta gatitului, servirii si prepararii cocktail-urilor, angajatii Continental Hotels au demonstrat ca
nici sportul-rege nu le este strain.
Prin urmare, in perioada 20-21 martie, angajatii hotelurilor Continental s-au duelat la
fotbal, sala „Antonio Alexe” din Oradea gazduind de aceasta data întrecerile editiei a VIII-a a
Cupei Continental Hotels, editie al carei invitat de onoare a fost domnul Emerich Jenei.
Gandita ca un mijloc de manifestare a capacitatii de comunicare si, deci, un motiv bun
pentru un team-building eficient, competitia a reunit la start 10 formatii si 10 echipe de majorete
reprezentând lantul hotelier.
Dupa un joc cat se poate de serios intre echipe, dupa incidente si mici accidente, intr-un
final, trofeul a fost obtinut de echipa hotelului Ibis Gara de Nord, urmata de Continental Forum
Oradea si Continental Forum Arad, cel din urma castigand de altfel si concursul de majorete,
urmat de echipa sediului central-Gaiser si Ibis Gara de Nord.
In plus, s-a acordat Premiul pentru cel mai bun jucator, obtinut de Cosma Valentin de la
Forum Arad, iar cel mai apreciat portar a fost Ghita Dragos, angajat al hotelului Ibis Gara de
Nord. Tot la Ibis Gara de Nord s-a dus si premiul pentru golgeterul competitiei pentru
performantele lui Dragnea Madalin, iar lingura de lemn (echipa ce s-a clasat pe ultimul loc) a
revenit hotelului Continental Drobeta Turnu Severin.
Cupa Continental a fost incununata cu o petrecere de pomina la discoteca No Problem
din Oradea, unde distractia a fost asigurata de trupa Spin, de catre soŃii Maris si de frumoasele
domnisoare ale trupei de cabaret a hotelului Continental Forum din Oradea.
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