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KAN świętuje jubileusz
współpracy z ZOO

F

irma KAN úwiÍtuje jubileusz wspÛ≥pracy z warszawskim ZOO. PiÍÊ lat
temu producent instalacji wodnych i grzewczych z Kleosina zaadoptowa≥ kangura. W ten sposÛb postanowi≥ wesprzeÊ sto≥eczny ogrÛd zoologiczny, ≥πczπc to
z oryginalnπ, humanitarnπ i skutecznπ formπ promocji firmy.
Podopieczny KAN, ktÛry nazywa siÍ King KAN to kangur
rudy, najwiÍkszy z gatunku torbaczy. Jak podkreúlajπ przedstawiciele KAN, spÛ≥ka wybra≥a
w≥aúnie kangura ze wzglÍdu
na zbieønoúÊ jego nazwy z nazwπ firmy.
ñ Nazwa jednoznacznie kojarzy siÍ z naszπ firmπ: KAN-gur.
Nie mog≥o wiÍc byÊ inaczej, kangur najbardziej nadawa≥ siÍ na
Ñdzieckoî naszej firmy ñ oznajmia Graøyna Martynkin, dyrek-

KAN
Grupa KAN z centralπ w Kleosinie ko≥o Bia≥egostoku jest uznanym w Polsce i Europie producentem i dostawcπ nowoczesnych rozwiπzaÒ i systemÛw instalacyjnych KAN-therm. Obecnie grupa zatrudnia oko≥o 650
osÛb, w tym 120 za granicπ, posiada sieÊ oddzia≥Ûw w Polsce
oraz placÛwki w Niemczech, Rosji, Ukrainie oraz na Bia≥orusi.
Produkty ze znakiem KAN-therm
eksportowane sπ do 23 krajÛw,
sieÊ dystrybucji obejmuje swym
zasiÍgiem EuropÍ, znacznπ czÍúÊ
Azji, siÍga rÛwnieø Afryki.

tor ds. inwestycji KAN i pomys≥odawczyni projektu.
W ramach wsparcia warszawskiego ZOO KAN nie tylko utrzymuje zwierzÍ, ale takøe
regularnie organizuje zwiedzanie ogrodu dla swoich partne-

rÛw biznesowych i ich dzieci.
Takie wyjúcia organizowane sπ
zawsze z okazji Dnia Dziecka,
ale nie tylko.
Z okazji jubileuszu piÍciolecia opieki nad kangurem, KAN
zorganizuje w czerwcu wyjπtkowe spotkanie w ZOO ñ tym
razem w nocy. SzczegÛ≥Ûw na
temat czerwcowego spotkania
spÛ≥ka na razie nie zdradza.
ñ MogÍ jedynie zapewniÊ, øe
wycieczka bÍdzie wyjπtkowa
i niezapomniana ñ podkreúla
Graøyna Martynkin.
WspÛ≥praca z warszawskim
ZOO to nie jedyna akcja dobroczynna w jakπ zaangaøowany
jest producent z Kleosina. Od
wielu lat KAN czynnie angaøuje siÍ w sponsorowanie innych
przedsiÍwziÍÊ z rÛønych dziedzin
øycia ñ g≥Ûwnie kultury i sportu,
wspiera takøe potrzebujπcych.
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