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KAN: ruszyły konkursy na projekt i wykonanie instalacji KAN-therm
Spółka KAN rozpoczęła nową akcję, promującą system KAN-therm: dwa konkursy, jeden
skierowany do instalatorów, drugi do projektantów instalacji wodnych i grzewczych.
Konkursy „Wygrywaj nagrody z KAN-therm” ruszyły pod koniec maja i będą trwały do końca
marca przyszłego roku. To okazja, by – wykonując swoją codzienną pracę – stać się posiadaczem atrakcyjnych nagród, w tym dostawczego mercedesa czy kolorowego plotera.
Zasady konkursów są proste: aby wziąć w nich

udział, uczestnik musi wykonać instalację lub
projekt instalacji w systemie KAN-therm, a następnie wypełnić formularz zgłoszeniowy oraz
udzielić odpowiedzi na pytanie „Dlaczego
zdecydowałaś/eś się na zastosowanie systemu
KAN-therm?”.
- Staraliśmy się maksymalnie uprościć wszystkie reguły tak, by uczestnicy nie musieli w jakiś
szczególny sposób angażować się, by wziąć
udział w konkursie – mówi Małgorzata Słomińska-Wicher, dyrektor marketingu KAN. – Wy-

starczy, że w swojej pracy wykorzystują system
KAN-therm – instalują elementy tego systemu
lub projektują instalacje w oparciu o nie.
W konkursie może więc wziąć udział każdy, kto
prowadzi działalność w zakresie wykonywania
lub projektowania instalacji wodnych i grzewczych. Każde zgłoszenie jest ważne i nawet
jedno może wygrać.
– Wszyscy mają równe szanse: indywidualni
wykonawcy i duże firmy. Te szanse można
zwiększyć, zgłaszając więcej instalacji lub projektów i wysyłając więcej odpowiedzi na nasze pytanie. Ważne, by każda odpowiedź była
inna – dodaje Małgorzata Słomińska-Wicher.
Konkurs zostanie rozstrzygnięty 4 kwietnia

Budowlanka – spadki w Europie, u nas gwałtowne hamowanie
W kwietniu br. w całej Unii Europejskiej produkcja budowlana wzrosła o 0,9% w ujęciu
miesięcznym. Biorąc pod uwagę samą strefę
euro, wzrost był nieco wyższy i wynosił 2%.
Analiza danych w dłuższym horyzoncie czasowym jednoznacznie jednak wskazuje na utrzymywanie się tendencji spadkowej.
W I kw. 2013 r. w całej UE produkcja spadła
o prawie 6% w relacji do analogicznego

okresu poprzedniego roku. Średnia unijna
jest wypadkową zróżnicowanej sytuacji
w poszczególnych krajach wspólnoty. Z jednej strony wpływają na nią kraje, w których
produkcja budowlana rośnie. Należą do nich
m.in. Łotwa, Węgry, Szwecja czy Austria. Na
drugim biegunie znalazły się kraje, w których
dochodzi do wyraźnego wyhamowania produkcji budowlanej. Jednym z nich jest Polska,

w której w I kw. 2013 r. skala spadku osiągnęła
16%. Do wąskiego grona państw z jeszcze gorszym wynikiem należały Grecja, Słowenia oraz
Portugalia. Publikacja danych Eurostatu zbiegła się w czasie ogłoszeniem upadłości przez
Alpine Bau – ostatniej funkcjonującej spółki
wchodzącej w skład konsorcjum budującego
Stadion Narodowy. Dwie pozostały już wcześniej upadły...

2014 r., natomiast uroczyste wręczenie nagród
nastąpi 10 kwietnia 2014 r. na poznańskich
targach „Instalacje”. Nagrody są wyjątkowe:
wykonawcy mogą wygrać m.in. Mercedesa
Citan Furgon 109 CDI, zaciskarkę firmy Novopress z zestawem 5 szczęk, Ipada Retina i Ipada Mini. Z kolei projektanci będą walczyć m.in.
o kolorowy HP Ploter DesignJet T790 44-in ePrinter 1118mm, program AutoCAD LT 2013, Ipad
Retina czy oprogramowanie do projektowania
firmy InstalSoft lub Sankom. Specjalną nagrodę przewidziano dla uczestnika, który zgłosi
najwięcej instalacji lub projektów – iPad Retina
32GB firmy Apple.
Szczegóły konkursu na stronie www.konkurs-kan.pl

Dziennik Urzędowy UE
w wersji elektronicznej

Od 1 lipca 2013 r. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej będzie publikowany co do zasady wyłącznie
w wersji elektronicznej.
W związku z tym tylko wersja elektroniczna Dziennika będzie autentyczna i wyłącznie tak publikowane akty prawne będą wywoływały skutki prawne
dla osób fizycznych i prawnych.
Więcej

