
Newsletter
5/2012

Nowa strona KAN

Informacja marketingowo-handlowa GRUPY KAN

www.kan.com.pl1/3

Szanowni Państwo,

Miło jest nam poinformować, że uruchomiliśmy nową odsłonę www.kan.com.pl. 

Nowa witryna zyskała na atrakcyjności dzięki nowym materiałom i dodanym treściom. 

Wzbogaciliśmy ją o wiele wartościowych działów, a wszystkie dane dostępne na starej stronie zostały zaktualizowane. 

Całość uzupełnia przyjemny dla oka i intuicyjny układ graficzny strony, który z pewnością pomoże w szybkim znalezieniu 

pożądanych informacji. Kilka wybranych informacji na temat naszej nowej strony znajdziesz na kolejnych stronach.
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Rozbudowany dział  będzie pomocny 

nie tylko w zakresie doboru rozwiązania ściśle 

dopasowanego do konkretnych potrzeb, ale również 

stanie się nieocenionym źródłem wiedzy przy 

montażu poszczególnych elementów systemów.

Oferta

Kontaktach

KAN na świecie

Wyszukiwanie kontaktów stało się szybkie i intuicyjne. 

Jedno kliknięcie na mapce w  na wybrany 

region i informacje o oddziałach, naszych 

przedstawicielach i doradcach technicznych czy 

dystrybutorach i autoryzowanych wykonawcach 

otrzymujemy w przejrzystej i czytelnej formie. 

Po wybraniu menu  na ekranie 

wyświetli się informacja o naszych siedzibach

i przedstawicielach za granicą.

Wszelkie materiały informacyjne zostały 

usystematyzowane i zlokalizowane w jednym 

dziale . 

W poszczególnych menu znajdują się Poradniki, 

cenniki, instrukcje, ulotki i programy do projektowania. 

Spora dawka najbardziej aktualnej wiedzy 

na wyciągnięcie ręki.

Do pobrania

Oferta

Kontakty

Do pobrania

http://pl.kan-therm.com/system_kan_therm.html
http://pl.kan-therm.com/contact/kan/main.html
http://pl.kan-therm.com/contact/kan/main.html
http://pl.kan-therm.com/contact/kan_na_swiecie.html
http://pl.kan-therm.com/system_kan_therm.html
http://pl.kan-therm.com/download.html
http://pl.kan-therm.com/download.html
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Jednym z priorytetów przy budowie nowej strony było 

ułatwienie pracy osobom korzystającym z naszych 

produktów, dlatego też podzieliliśmy ją na strefy 

skupiające inwestorów, wykonawców, projektantów

i dystrybutorów. 

Każda strefa zawiera dane i materiały ułatwiające 

obustronną współpracę m.in. możliwość zakupu 

programów do projektowania bezpośrednio z naszej 

z strony.

                   Zapraszamy do odwiedzin!

KAN Sp. z o.o. 
ul. Zdrojowa 51, 16-001 Białystok-Kleosin, tel. 0048 85 74 99 200, fax 00  99 201, 
e-mail: kan@kan.com.pl

48 85 74

Dążymy do tego, by nasza nowa strona stała się głównym medium w komunikacji między firmą KAN, 
a naszymi współpracownikami i klientami. Dlatego też dokładamy wszelkich starań, aby informacje 
w niej zawarte były rzetelne, a wszystkie działy regularnie aktualizowane i udoskonalane. 

Strony w innych językach dodawane będą sukcesywnie, począwszy od wersji rosyjskiej. W
przygotowaniu są również wersje: angielska, niemiecka, ukraińska, białoruska, litewska, łotewska, 
estońska i inne.

Strefy

Popularność naszych produktów przyczynia się do 

regularnego wzbogacania działu  

który obecnie zawiera zbiór licznych inwestycji opartych 

na naszych systemach. 

Inwestycje w dziale podzielone są na sektory 

budownictwa, ponieważ System KAN-therm 

to doskonałe rozwiązanie zarówno dla nowych inwestycji 

jak i budynków remontowanych oraz zabytków 

poddawanych renowacjom.

Realizacje,

Realizacje

http://pl.kan-therm.com/implementations.html
http://pl.kan-therm.com/implementations.html
http://pl.kan-therm.com/strefy/
http://pl.kan-therm.com/
http://pl.kan-therm.com/

