2/2008

¯ycie spo³eczne

DNI OTWARTE TEMPUS POLSKA
Firma Tempus Polska buduje wizerunek w oparciu o intensywne dzia³ania reklamowe i marketingowe. Poza prac¹ doœwiadczonego zespo³u przedstawicieli handlowych, nawi¹zuj¹cych kontakty z firmami z
bran¿y i klientami indywidualnymi, firma
uczestniczy w targach w Polsce i w Niemczech, podczas których pozyskuje nowych
odbiorców i dostawców, a tak¿e prezentuje
w³asn¹ dzia³alnoœæ. Nowym pomys³em na
zaprezentowanie produktów oraz sposobu ich
wytwarzania by³o zorganizowanie Dni
Otwartych, które odby³y siê 9 i 10 czerwca
2008 roku.
Odwiedzaj¹cy firmê Tempus Polska
mieli mo¿liwoœæ obejrzenia hali produkcyjnej oraz sprzêtu wykorzystywanego do produkcji wyrobów z kamienia. Zainteresowanie wzbudza³a pi³a do ciêcia bloków granitowych oraz rêczna obróbka detali kamieniarskich. Uczestnicy podziwiali tak¿e infrastrukturê zak³adu oraz jej estetyczne otoczenie. Na placu przed firm¹ zaprezentowano wszystkie wyroby firmy. Mo¿na by³o
zobaczyæ ró¿ne rodzaje nagrobków, ale równie¿ meble ogrodowe z kamienia, fontanny,
kaskady, kominki oraz p³ytki, blaty i schody.
Firma Tempus Polska jest jednym z
liderów wœród firm produkuj¹cych nagrobki
granitowe w Polsce. Specjalizuje siê g³ównie w tej dzia³alnoœci i d¹¿y do dalszego rozwoju w tym kierunku. W³aœciciele nie chc¹
jednak, aby firma by³a kojarzona wy³¹cznie
z produkcj¹ nagrobków. Czêœæ produkcji stanowi tak¿e dzia³alnoœæ w sektorze budowlanym, obejmuj¹c¹ produkcjê schodów, parapetów, posadzek, blatów kuchennych i
³azienkowych oraz kominków. Na ¿yczenie
klienta wykonywane s¹ równie¿ inne wyroby z kamienia. Podczas Dni Otwartych firma
oferowa³a promocyjne ceny swoich produktów.

Oprócz ciekawej oferty sprzeda¿y
produktów, odwiedzaj¹cy mogli obejrzeæ pokaz mistrzów trialu rowerowego.
Trial uchodzi za najbardziej widowiskow¹
konkurencjê sportow¹ ze wszystkich konkurencji kolarskich. Niezale¿nie od miejsca rozgrywania zawodów, zawodnicy maj¹
do pokonania wyznaczon¹ trasê, na której
ustawione s¹ odcinki. Odcinki maj¹ d³ugoœæ
od trzydziestu do szeœædziesiêciu metrów i
s¹ torami przeszkód, które zawodnicy w wyznaczonym czasie maj¹ przejechaæ bez podpórek.
Tempus Polska przygotowa³ specjalny tor, który powsta³ z kamieni granitowych, pni drzew oraz przygotowanych
przez firmê Kronopol podestów z p³yty
wiórowej. W odbywaj¹cych siê co godzinê
przejazdach po torze, zaprezentowa³a siê
dru¿yna Klubu Sportowego Aquila Wadowice.
Dotychczasowe wyniki stawiaj¹
dru¿ynê w gronie najlepszych kolarskich
zespo³ów œwiata w trialu. Klub istnieje od
1993 roku. Nazwa pochodz¹ca z jêzyka
³aciñskiego znaczy orze³. Za³o¿ycielem
prezesem i mened¿erem dru¿yny jest Andrzej Kramarczyk. Zawodnicy zdobyli oko³o szeœædziesiêciu tytu³ów indywidualnego Mistrza Polski. Oficjalna reprezentacja
Polski w konkurencji trial oparta jest wy³¹cznie na zawodnikach Aquili. Klub zdoby³ dwadzieœcia siedem medali Mistrzostw
Œwiata i dwadzieœcia szeœæ medali Mistrzostw Europy. Zorganizowa³ kilkaset
ró¿nych imprez, w tym kilkadziesiêt zawodów Mistrzostw Polski.
Na zakoñczenie pokazów zawodnicy
otrzymali od w³aœcicieli Tempus Polska pami¹tkowe medale, wykonane z granitu. Goœciem honorowym imprezy by³ Zbigniew
Spruch, wicemistrz œwiata w kolarstwie zawodowym.
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Wielokrotni mistrzowie
œwiata i Europy w trialu

Pokazy mistrzów trialu,
Klubu Sportowego Aquila
Wadowice

¯ycie spo³eczne
Odby³y siê tak¿e zawody w si³owaniu na rêkê. Umiejêtnoœci w rozwijaj¹cej siê
w ¯arach dziedzinie sportu, jak¹ jest armwrestling zaprezentowali zawodnicy ¿arskiego Szaki Club. Szczególne zainteresowanie
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lic nasz¹ dzia³alnoœæ oraz promowaæ wytwarzane przez nas nagrobki i elementy budowlane z kamienia wykorzystywane w budownictwie mieszkalnym i przy urz¹dzaniu ogrodów. Zwiedzaj¹cy nasz¹ firmê mogli siê przekonaæ, i¿ nieustannie pracujemy nad popraw¹ jakoœci naszych produktów
poprzez stosowanie wysokiej jakoœci sprzêtu i dok³adnemu planowaniu
produkcji, a tak¿e stale
poszerzamy ofertê o nowe
wzornictwo i wykonujemy
innowacyjne kszta³ty w
kamieniu. Dni Otwarte
by³y równie¿ sposobem na
pozyskanie nowych klientów, nie tylko w ¯arach,
ale równie¿ poza naszym
powiatem, wojewódzZawodniczki Szaki Club z ¯ar
twem. Myœlê, ¿e impreza
wzbudzi³a rywalizacja
dziewcz¹t. Przy stole walczy³y m.in. Agnieszka
Szako³a, Daria Skobelska
i Paulina Maciejczak.
Mecze sêdziowali wielokrotni uczestnicy Mistrzostw Polski: Rafa³
Fio³ek i Konrad Romanowski. Uczestnicy imprezy mogli spróbowaæ
swoich si³ rywalizuj¹c z
zadownikami Szaki Club.
Ponadto zorganizowano pokaz rzeŸby w
Pokazowe zawody w si³owaniu na rêkê
piaskowcu, podczas którego wykonano ogromnego je¿a. Mo¿na by³o tak¿e obejrzeæ wystawê siê uda³a. W pierwszym dniu zanotowaliœmy
fotograficzn¹ Kamieñ w obiektywie, poœwiê- dzienny rekord sprzeda¿y, a firmê przez dwa
con¹ kopalniom kamienia na ca³ym œwiecie. dni odwiedzi³o kilkuset goœci – powiedzia³
Organizacja tej imprezy mia³a przede Tomasz ¯ó³kiewicz, wspó³w³aœciciel firmy
wszystkim przybli¿yæ mieszkañcom ¯ar i oko- Tempus Polska.

