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Cellum nevű hajójával Litkey az idei kékszalag egyik 

legnagyobb esélyese 

Balatonfüred, 2015. július 2. – A 47. Kékszalag – Árkád Nagydíj népes mezőnye 9:00 órakor rajtolt 
Balatonfüredről. Litkey Farkas új, Cellum nevű hajójával, egy D35-ös katamaránnal versenyzik. 
 
Litkey Farkas, a hazai vitorlázás egyik legeredményesebb versenyzőjének hajóját idén a Cellum, 
Európa vezető nemzetközi mobiltárca szolgáltatója támogatja. A tizenegyszeres Kékszalag győztes, 
kétszeres Soling világbajnok, többszörös magyar bajnok és olimpikon egy D35-ös, genfi hajóval száll 
versenybe a Balatonon. A Cellum katamarán egyébként az első hazai D35-ös, sőt, osztályából az első, 
Svájc határain túlra került hajó is. 
 
Litkey Farkas, a Cellum kormányosa a verseny előtt elmondta: „Szerencsénk volt az időjárás 
tekintetében, hiszen az elmúlt 10 napban minden nap tudtunk edzeni. Az előrejelzés szerint 7-8 
csomós, középszeles verseny várható. Azt gondolom, hogy két nagy kihívóval kell számolnunk: a 
tavalyi bajnok Fifty-Fifty-vel és a svájci Safram csapattal, akik egy Ventilo 35-össel indulnak. Nagy 
meglepetés lenne, ha a győztes nem ezen három egység közül kerülne ki.” 
 
Pápai Edit, a Cellum kommunikációs igazgatója elmondta: „A Cellum tulajdonosai, vezetői hosszú 
ideje elkötelezett támogatói a vitorlás sportnak. Nagy várakozással tekintünk az idei Kékszalag elé és 
biztosak vagyunk abban, hogy a Cellum üzleti sikerei a hajó legénységének is szerencsét hoznak 
majd.” 
 
A Cellum nevű katamaránon Litkey Farkas legénysége Rick Gergő, Lovas Zsolt, Tóth Róbert, Frankó 
József és Nemes Attila. 
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A Cellumról 

A Cellum Európa egyik vezető nemzetközi mobiltárca-szolgáltatója. Újításai az okostelefonon 
keresztül történő vásárlásokat egyszerűbbé, és biztonságossá tették. A cégcsoport banki 
biztonsági szintű megoldásai a mobilkereskedelem minden területét lefedik, beleértve a vásárlást 
és a fizetést, valamint az érintésmentes (NFC) technológiákat. A Cellum Csoport PCI DSS 3 Level 1 
megfelelési tanúsítvánnyal rendelkezik, amit a régió mobilfizetéssel foglalkozó cégei közül 
elsőként szerzett meg, így megfelel a legnagyobb nemzetközi kártyatársaságok legfontosabb 
biztonsági szabványának. 

A Cellum által üzemeltetett rendszer közel kétmillió biztonságos tranzakciót kezel havonta. A cég 
számos országban szorosan együttműködik olyan partnerekkel, mint az OTP Bank, az Erste Bank, 
az FHB Bank, a MasterCard, a Magyar Telekom, a Telenor, a PaysBuy, az Evercoss és a Kalixa. 

A 2000-ben létrejött vállalatcsoport nagyszabású nemzetközi terjeszkedésbe kezdett 2011-ben, 
több leányvállalatot alapított Európában, Észak-Amerikában és Ázsiában is. 

www.cellum.com 

http://www.cellum.com/

