Protože se každá kapka počítá.
Společnost Techem podporuje SVĚTOVÝ DEN VODY dne
22. března 2010.

Eschborn, 22. března 2010: V mnoha oblastech světa je nedostatek vody.
Současně stoupá spotřeba v průmyslových zemích o 20 % za desetiletí.
Přitom může každý přispět k úspoře vody prostřednictvím spravedlivého
měření a rozúčtování a rovněž snadnou sebekontrolou. Jakožto průkopník
v oblasti úspory energie podporuje tudíž společnost Techem Mezinárodní
trhy SVĚTOVÝ DEN VODY dne 22. března 2010 dárcovskou akcí: 10 centů
za každý prodaný rádiový vodoměr na studenou vodu v hospodářském
roce 2010/11 věnuje společnost Techem NADACI VODA.
SVĚTOVÝM DNEM VODY upozorňují Spojené národy na hlavní celosvětové problémy
životního prostředí a rozvoje. Více než 2,5 miliardě lidí chybí základní zdravotnické
zásoby. Následek: denně umírá okolo 6000 dětí na choleru, tyfus, žloutenku a
úplavici. Zajištění zásobování a rozumné užívání vzácných zdrojů jsou výzvou
celému světu.
Cíl, který sleduje i NADACE VODA. Chce lidem zajistit dostatek čisté vody. Rovněž
mají být vytvářeny vhodné vodní struktury, které budou přizpůsobeny běžnému
životu lidí, jejich kultuře, životnímu prostředí a rovněž jejich technickým a finančním
možnostem. S projekty, jako zásobování vody ve školách nebo ošetřovnách v
odlehlých oblastech zlepšuje NADACE VODA kvalitu života obyvatelstva. Současně je
vytvářeno povědomí o tématu voda a podněcováno pečlivé užívání.
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To jsou dobré důvody společnosti Techem pro věnování daru ke SVĚTOVÉMU DNI
VODY NADACI VODA. „Právě vědomé zacházení s vodou je to, co chceme
podporovat“, říká Ulrich Fischer, jednatel společnosti Techem Energy Services,
Mezinárodní trhy: „Když si každý uvědomí, kolik vody skutečně spotřebuje, může
svou spotřebu mnohem lépe regulovat. Prostřednictvím našich řešení ušetří
zákazníci společnosti Techem kolem 37 mil. m³ vody ročně. Jedná se o množství,
které potřebuje 461.000 domácností“. (Zdroj: Studie energetických ukazatelů
Techem 2008).
Akce společnosti Techem ke SVĚTOVÉMU DNI VODY potrvá až do 22. 03. 2011. Za
každý v tomto období prodaný rádiový vodoměr společnosti Techem na studenou
vodu daruje společnost Techem 10 centů NADACI VODA. Již na začátku akce daruje
Techem jednorázovou částku ve výši 10.000,- EUR.

O NADACI VODA
Obecně prospěšná NADACE VODA se sídlem v Ebenhausenu u Mnichova se angažuje
zejména v umožnění přístupu k čisté vodě pomocí lidem ke svépomoci.
www.wasserstiftung.de

O společnosti Techem
Společnost Techem je předním, celosvětově činným poskytovatelem energetických
služeb pro realitní průmysl a soukromé vlastníky nemovitostí. Nabídka služeb sahá
od efektivního provozu topného zařízení přes měření a rozúčtování tepla a vody až
k inovativnímu energeticky úspornému systému adapterm. Ve více než 20 zemích
světa stojí jméno

Techem za úsporným a efektivním zacházením s přírodními

zdroji.
• Číslo 1 v Německu a rovněž vedoucí společnost na trhu v dalších zemích
• Vedoucí společnost na trhu v počtu instalovaných rádiových měřicích přístrojů
• 652 mil. EUR celosvětový obrat
• více než 2.900 zaměstnanců
• již více než 57 let úspěšně na trhu
• vlastní dceřiné společnosti ve více než 20 zemích světa
(Stav 2009)

www.techem.com
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