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Nie mogło być inaczej - KRISPOL po raz kolejny wspiera WOŚP

Radość, przyjaźń, muzyka, dobra zabawa i mnóstwo pozytywnej energii – to skojarzenia, które automatycznie
nasuwają się, gdy myślimy o Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. Od 25 lat firma KRISPOL gra razem z WOŚP,
to tradycja, która potrwa do końca świata i o jeden dzień dłużej.

Tegoroczny, wyjątkowy 30. Finał WOŚP odbędzie się w najbliższą niedzielę 30 stycznia. W ramach tej edycji
Fundacja będzie zbierać środki na zakup sprzętu medycznego dla zapewnienia najwyższych standardów diagnostyki i
leczenia wzroku u dzieci. Najnowocześniejszy sprzęt zasili oddziały, pododdziały i poradnie w całym kraju. Potrzeba
zbiórki jest ogromna. Co roku na oddziałach okulistyki dziecięcej hospitalizowanych jest kilkanaście tysięcy małych
pacjentów.
KRISPOL mówi SIEMA i po raz kolejny wspiera WOŚP
Od lat KRISPOL dokłada swoją cegiełkę do puszki i angażuje się w promowanie akcji wśród pracowników, klientów i
Partnerów Handlowych.
W tym roku firma wykupiła w SiemaShop kilka pozycji gadżetów z czerwonym sercem i przekazała je swoim
pracownikom, aby w ten sposób zachęcić ich do aktywnego działania. Wielu z nich zaangażowało się w lokalne
licytacje w szkołach, przedszkolach, klubach młodzieżowych lub innych miejscach, w których Orkiestra gra co roku.
Na potrzeby licytacji firma przekazała wiele pamiątkowych gadżetów od swojego ambasadora Łukasza Piszczka.
To jednak nie koniec. KRISPOL postanowił wesprzeć WOŚP w jeszcze jeden sposób - uruchomił specjalną
eSkarbonkę KRISPOL dla WOŚP , dzięki której w szybki sposób każdy może wpłacić dowolną kwotę i w ten sposób
wesprzeć akcję dla okulistyki dziecięcej. Dzięki takiemu rozwiązaniu pomaganie staje się jeszcze łatwiejsze.
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KRISPOL Sp. z o.o. jest wiodącym europejskim producentem stolarki otworowej. Spółka jest obecna w branży
budowlanej od ponad 30 lat. Oferuje kompleksowe, nowoczesne rozwiązania dla domu i przemysłu, w tym bramy
garażowe, drzwi, okna, rolety i żaluzje fasadowe.
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strona 2 / 2

