Liczy się kaŜda kropla.
Techem wspiera Światowy Dzień Wody 22.03.2010.
Eschborn, 22.03.2010: wiele rejonów świata dotyka niedobór wody. Jednocześnie
rośnie zuŜycie w krajach przemysłowych o 20 % co dziesięć lat. Dzięki przyjaznej dla
konsumentów rejestracji i rozliczaniu kaŜdy z nas moŜe przyczynić się do
oszczędzania wody. Firma Techem - jako światowy lider technologiczny - wspiera
Światowy Dzień Wody. Tego dnia rusza akcja zbierania pieniędzy: przez cały rok od
kaŜdego sprzedanego wodomierza radiowego firma Techem przekaŜe 10 centów na
Fundację Wody [WasserStiftung®].
Światowym Dniem Wody Narody Zjednoczone na całym świecie zwracają uwagę na jeden z
głównych problemów środowiska i rozwoju. Ponad 2,5 miliardom ludzi brakuje
podstawowych urządzeń sanitarnych. Skutek: codziennie umiera około 6 000 dzieci na
cholerę, tyfus, Ŝółtaczkę i biegunkę. Światowym wyzwaniem staje się z jednej strony
zapewnienie zaopatrzenia, a z drugiej rozsądne wykorzystywanie surowców.
To cel, który ma takŜe Fundacja Wody. Chce ona zapewnić ludziom dostateczną ilość
czystej wody. Podobnie naleŜy stworzyć stosowne struktury wodne, które dopasowane są
do codziennego Ŝycia ludzi, ich kultury i otoczenia, jak teŜ do ich moŜliwości technicznych i
finansowych. Takimi projektami jak zaopatrzenie w wodę szkół i lecznic w odległych
obszarach Fundacja Wody poprawia jakość Ŝycia ludności. Jednocześnie przekazywane są
wiedza na temat wody i bodźce dla starannego jej wykorzystywania.
To dobre powody dla Techem, by na Światowy Dzień Wody przekazać datki na Fundację
Wody. „Właśnie świadome traktowanie wody jest tym, co chcemy wspierać“, mówi Ulrich
Fischer, członek Zarządu Techem Energy Services: „Gdy kaŜdy uświadomi sobie, ile wody
rzeczywiście sam konsumuje, będzie w stanie lepiej pokierować swoim zuŜyciem. Z
naszymi rozwiązaniami klienci Techem oszczędzają około 37 milionów m3 wody rocznie. To
tyle, ile potrzebuje 461.000 gospodarstw domowych“ (źródło: studium Techem Wyznaczniki
Energii 2008).
Akcja Techem trwać będzie do 22.03.2011. Za kaŜdy sprzedany w tym okresie wodomierz
radiowy (z.w.) Techem przeznaczy 10 centów dla Fundacji Wody. JuŜ na początku akcji
Techem przekaŜe sumę 10.000 euro.
O Fundacji Wody
Fundacja Wody, fundacja poŜytku publicznego z siedzibą w Ebenhausen koło Monachium,
angaŜuje się szczególnie w takie działania, które poprzez wsparcie samopomocy
umoŜliwiają ludziom dostęp do czystej wody pitnej.
www.wasserstiftung.de

O Techem
Techem jest wiodącym, działającym na całym świecie usługodawcą w dziedzinie energii dla
branŜy nieruchomości i prywatnych właścicieli domów wielorodzinnych. Oferta serwisowa
obejmuje począwszy od efektywnej eksploatacji systemów grzewczych, poprzez
rejestrowanie i rozliczanie ciepła i wody aŜ do innowacyjnych systemów oszczędzania
energii adapterm. W ponad 20 krajach nazwa Techem stanowi synonim oszczędnego i
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efektywnego traktowania zasobów naturalnych.
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Nr 1 w Niemczech oraz firma wiodąca na rynkach innych krajów
światowy lider w dziedzinie zainstalowanych radiowych urządzeń rejestrujących
652 000 000 euro obrotu w skali światowej
ponad 2.900 pracowników
od ponad 57 lat osiąga sukcesy na rynku
własne krajowe organizacje w ponad 20 krajach

(Stan 2009)

www.techem.com
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