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Budowa domu 

Jakie domy można
budować na działce
bez planu
zagospodarowania?

Budowa domu 

Projekty domów z
poddaszem: jak
najlepiej wykorzystać
poddasze użytkowe?

 

PYTANIE:

Jakie będą najlepsze okna dachowe?

Zobacz odpowiedź doradcy →

PYTANIE:

Witam! W mieszkaniu mam zamontowane
drewniane okna dachowe Fakro z 1999-2000

   

Start  Wiadomości  Boll Warsaw FIM Speedway Grand Prix of Poland: KRISPOL i Nice ponownie łączą
siły!

Boll Warsaw FIM Speedway Grand Prix of Poland: KRISPOL i Nice ponownie łączą siły!

To kontynuacja współpracy z ubiegłego roku, ale także kolejna oznaka wieloletniej współpracy biznesowej między tymi

partnerami.

– Cieszymy się, że tak znane marki jak KRISPOL i Nice zdecydowały się na sponsoring rundy Grand Prix na PGE Narodowym. W

ubiegłym roku wszystkie strony były zadowolone ze współpracy, więc decyzja o kontynuacji była naturalnym krokiem – mówi

Michał Sikora, prezes Polskiego Związku Motorowego. – Życzę wszystkim kibicom oraz partnerom biznesowym wielu emocji

sportowych. Mam nadzieję, że przy szczelnie wypełnionych, biało-czerwonych trybunach będziemy mogli usłyszeć Mazurka

Dąbrowskiego dwukrotnie – dodał Sikora.

KRISPOL to czołowy producent kompletu stolarki dla domu, proponujący również rozwiązania przemysłowe. Firma, z siedzibą we

Wrześni, od kilkunastu lat jest zaangażowana w sponsoring polskiego sportu. – Sport żużlowy jest zakodowany w naszym DNA

od bardzo dawna. W tym roku ponownie łączymy siły z Nice Polska, aby dostarczyć naszym partnerom niezapomnianych wrażeń

i emocji sportowych w czasie jednego z największych wydarzeń w kalendarzu żużlowym. Wspieranie sportu jest na stałe

wpisane w strategię działań marketingowych i biznesowych marki KRISPOL – mówi Katarzyna Kozłowska, Marketing Manager

�rmy KRISPOL.

KRISPOL oraz Nice Polska zostały sponsorem Boll Warsaw FIM Speedway Grand Prix of Poland. Reklamy obu �rm pojawiają się

na górnym pierścieniu stadionu PGE Narodowego. Obie marki planują także dalsze propagowanie tej dyscypliny sportowej wśród

swoich partnerów biznesowych.

Dla Nice Polska sponsoring tak prestiżowego wydarzenia to kolejny ważny krok w działalności spółki. – Od zawsze angażujemy

się w ciekawe inicjatywy, które mają na celu popularyzację sportu żużlowego. W przypadku rundy Grand Prix na PGE Narodowym

w dużej mierze w grę wchodzą również czynniki biznesowe. Zdecydowanie łatwiej prowadzi się działalność z partnerem, który

podziela naszą pasję. Tak jest właśnie z nami i KRISPOL. Razem współpracujemy technologicznie, poszukujemy nowych nisz

rynkowych oraz nowych metod zarządzania automatyką budynkową, a w wolnej chwili, razem z naszymi lojalnymi, często

wspólnymi, dystrybutorami spędzamy czas na różnych widowiskach sportowych – zauważa Adam Krużyński, Chief Sales O�cer

w grupie Nice. Podkreślana współpraca technologiczna między dwoma spółkami to fakt. Od lat KRISPOL oraz Nice w sposób

komplementarny uzupełniają swoje portfolio produktowe. Współpraca dotyczy nie tylko automatyzacji bram garażowych, ale

także automatyzacji wszelkiego rodzaju osłon zewnętrznych czy systemów zarządzania automatyką. Obie �rmy są także

sponsorem drużyny żużlowej Get Well Toruń rywalizującej w PGE Ekstralidze.
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roku(5 szt.).Ramy tych okien są w znacznym
stopniu pozbawione…
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Powietrzna pompa ciepła – czy warto?
Mając do wyboru kilkanaście rodzajów
urządzeń i technologii, każdy inwestor stara się
wybrać najkorzystniej jak tylko to możliwe.

Produkty VALVEX docenione przez polskich
instalatorów!
Plebiscyt został zainicjowany przez
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Firm
Instalacyjnych.

Przy okazji Boll Warsaw FIM Speedway Grand Prix of Poland obie marki deklarują poszukiwanie nowych możliwości cross-

sellingowych, które będzie można następnie powtórzyć przy okazji innych sponsorowanych wydarzeń sportowych.

Cały czas można kupować bilety na Boll Warsaw FIM Speedway Grand Prix of Poland. W puli sprzedażowej zostało ich około

1500. Dostępne są na kupbilet.pl/sgp2019 oraz w punktach sprzedaży bezpośredniej (Empik, STS i Kolporter).

KRISPOL jest wiodącym europejskim producentem bram i stolarki otworowej. Firma jest obecna w branży budowlanej od ponad

25 lat. Oferuje kompleksowe, nowoczesne rozwiązania dla domu i przemysłu, w tym bramy, okna, rolety i drzwi.
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Ogrzewanie podłogowe

Solidna termoizolacja ogrzewanej
podłogi na gruncie to konieczność.
Straty ciepła są w tym wypadku
znacznie większe niż w sytuacji, gdy…

Monitoring - jakie firmy?

Zgadzam się z poprzednikiem co do
JBP HD Camera, a dodatkowo teraz
pojawiły się jeszcze nowe modele
kamer zewnętrznych. Wszystkie…

Pomoc przy zakupie kamer do
monitorinkgu

Ja poradziłem sobie bez większych
problemów sam ponieważ postawiłem
na kamery IP od JBPartner, a dokładnie
model KZ15 który jak…

Stolik do salonu

Jakoś nie przypadł mi do gustu,przede
wszystkim jest za niski,a poza tym nie
pasuje mi ta kolorystyka do kompletu
wypoczynkowego.

Budować dom z prefabrykatów?

No to jest opcja tańsza, ale czy warta
świeczki? No ja osobiście nie jestem
przekonany :)

Dyskusje DOMowników

Boll Warsaw FIM Speedway Grand Prix of
Poland: KRISPOL i Nice ponownie łączą siły!
To kontynuacja współpracy z ubiegłego roku,
ale także kolejna oznaka wieloletniej
współpracy biznesowej między tymi
partnerami.
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Obejrzyj galerię zdjęć Wnętrza projektów domów

Zobacz, co na ten temat czytali nasi DOMownicy

Najpopularniejsze więźby dachowe w ceramicznych dachach stromych
Ze względu na strefę klimatyczną, warunki zabudowy najczęściej przewidują domy z dachami s...

Na co zwrócić uwagę budując dom z garażem w bryle budynku?
Garaż w bryle budynku ma szereg zalet, warto więc wziąć pod uwagę projekty domów z garażem...

Drzwi wejściowe – na zewnątrz czy do środka?
Drzwi wejściowe powinny zabezpieczać nasz dom przed włamaniem, chłodem i opadami, a także ...
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