Zaproszenie do rozmowy z ECE KREVOX
Temat:
Znaczenie nowoczesnych technologii uzdatniania wody dla jej jakości i zdrowia użytkowników.
Kontekst:
Woda złej jakości jest w 90% przyczyną naszych chorób i dlatego rozwój nowych technologii
uzdatniania
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cywilizacji. Stosując technologie uznane na świecie a dostosowane do lokalnych potrzeb można
zapewnić sobie korzystanie z wody kranowej czystszej od wody butelkowanej.
Proponowane tematy do rozmowy:
1. Jakie są najważniejsze problemy związane ze złą jakością wody kranowej?
2. Jak istotna jest odpowiednia jakość wody stosowanej w gospodarstwie domowym?
3. Jakie technologie stosowane są dla skutecznego uzdatniania wody na światowym poziomie?
4. W jaki sposób możemy ustanowić światowy poziom w uzdatnianiu wody w Polsce?
Rekomendowany ekspert:
Tadeusz Krężelewski - Prezes zarządzający ECE KREVOX od 1990 roku. Biografia T. Krężelewskiego
znajduje się w kolejnym załączniku niniejszej wiadomości.

Europejskie Centrum Ekologiczne KREVOX to firma o uznanej pozycji na polskim rynku w zakresie uzdatniania wody. Działa
od 1990 roku i ma na swoim koncie inwestycje dla klientów indywidualnych, korporacji i jednostek samorządowych. Skala
realizacji jest szeroka: począwszy od drobnych instalacji dla gospodarstw domowych, poprzez baseny kąpielowe, szpitale,
przemysł po stacje uzdatniania wody dla dużych miast oraz urządzenia technologiczne termicznego zagospodarowania
osadów ściekowych.
Siłą ECE KREVOX jest nie tylko zespół doświadczonych pracowników, którzy są specjalistami w odpowiednich dziedzinach,
ale również osoba Prezesa firmy - Tadeusza Krężelewskiego. Z wykształcenia prawnik, przez ponad 20 lat zarządzania firmą
zdobył rozległe doświadczenie w sektorze wodnym. Wiedza ekspercka Prezesa ECE KREVOX w połączeniu z proponowanymi
przez firmę technologiami na światowym poziomie dostosowywanymi do lokalnych potrzeb i oczekiwań to walory warte
zauważenia.
W 2010 roku po raz kolejny firma Krevox znalazła się w prestiżowym gronie Diamentów Forbesa - przedsiębiorstw, które w
ostatnich trzech latach najbardziej dynamicznie zwiększyły swoją wartość. Tadeusz Krężelewski oraz jego przedsiębiorstwo
mają na swoim koncie m.in. również Złoty Medal w Cannes, przyznany w 2007 roku za osiągnięcia w ochronie środowiska
oraz wdrażaniu nowoczesnych technologii czy trzy lata z rzędu nagrodę za „Modernizację roku”.
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