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Firma Klima-Therm, której założenie datowane jest na rok 1996, w roku 2011 obchodzi 15-lecie
istnienia na rynku w Polsce. Z tej okazji w dniu 4 marca br. w Hotelu Ossa Congress & SPA w
Rawie Mazowieckiej odbyła się Gala Jubileuszowa Klima-Therm. Na uroczystości obecni byli
partnerzy handlowi firmy, przedstawiciele dostawców z Polski oraz wszyscy pracownicy spółek
z grupy. Uroczystość Klima-Therm zaszczycili także swoją obecnością przedstawiciele zarządu
koncernów Fujitsu General oraz Orion Electric. 

Firma Klima-Therm, dziś stanowi grupę spółek o zasięgu międzynarodowym, w skład której
wchodzą: działające na rynku polskim – Klima-Therm, Klimor, FG Poland, Euro-Clima oraz
G.A.S., a na rynkach zagranicznych FG Nordic AB w Szwecji (Goeteborg), FG Finland OY z
siedzibą w Helsinkach oraz FB Baltics OU w Estonii (Tallin), obejmująca swoim zasięgiem
również rynek litewski i łotewski. 

Swoim klientom firma oferuje rozwiązania w zakresie klimatyzacji komfortu oraz systemów
klimatyzacji przemysłowej dla procesów chłodzenia i oczyszczania w oparciu o urządzenia
renomowanych, światowych marek, w tym m.in.: FUJITSU GENERAL, CLINT, AERIAL, HB
COTES. 

  

  

Spotkanie rozpoczął Daniel Jaśkiewicz razem z Olivierem Janiakiem powitali wszystkich licznie
zgromadzonych gości. W części oficjalnej, w swoim wystąpieniu Prezes przypomniał początki
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firmy, jej rozwój i sukcesy, a także podziękował pracownikom i partnerom handlowym za
lojalność i zaangażowanie. Padło wiele ciepłych słów, szczególnie pod adresem osób,
pracowników i firm, które od wielu lat uczestniczą w rozwoju firmy. 

Po oficjalnych przemowach przyszedł czas na wyróżnienia, nagrody, gratulacje i życzenia.
Prezes Jaśkiewicz, Andrzej Walendowicz Dyrektor Handlowy oraz Przemysław Kukowski
Zastępca Dyrektora Handlowego wspólnie podziękowali Partnerom, którzy od początku są
związani z Klima-Therm i konsekwentnie przyczyniają się do budowania silnej pozycji firmy. Z
tej okazji za długoletnią i aktywną współpracę zostało wyróżnionych 15 firm. Podziękowania ze
strony przedstawicieli zarządu Klima-Therm skierowane zostały także w kierunku firm, które
osiągnęły najwyższe wyniki sprzedaży w ubiegłym 2010 roku. W kategorii „za najwyższą
sprzedaż urządzeń klimatyzacyjnych typu Split w roku 2010” nagrodzonych zostało 12 firm,
których przedstawiciele już wkrótce będę mieli możliwość zobaczyć fabrykę Fujitsu, usytuowaną
w egzotycznej Tajlandii. Właścicielom 6 firm, które w roku ubiegłym konsekwentnie realizowały
politykę sprzedaży zmierzającą do sukcesu, w kategorii „za najwyższą sprzedaż urządzeń z
całej oferty Klima- Therm w roku 2010” wręczone zostały telewizory ORION LCD 32 cale full HD
z Blu-Ray. 

  

  

Kolejnym punktem jubileuszowej nocy była wykwintna kolacja, urodzinowy tort i gromkie sto lat
odśpiewane dla założyciela firmy pana Daniela Jaśkiewicza. W części artystycznej miał miejsce
pokaz polskiego iluzjonisty, laureata wielu międzynarodowych festiwali sztuki iluzji – Macieja
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Pola, który umilił zebranym czas i nastroił do dalszej zabawy
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