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Ariston, jedna z wiodących marek na rynku kotłów kondensacyjnych, 
podgrzewaczy do ciepłej wody i pomp ciepła, rzuca niespotykane dotąd 
wyzwanie, by dostarczyć komfort w jednym z najbardziej niegościnnych miejsc 
na Ziemi. Zapewniamy komfort nawet, jeśli wydaje się to trudne lub niemożliwe. 
To ambitny cel, który Ariston stawia przed sobą i trzema profesjonalistami. 
Rekrutacja do niepowtarzalnej misji trwa, a niektórzy odważni i wykwalifikowani 
instalatorzy już zgłosili swoją kandydaturę. 

Ariston Comfort  
– podejmij wyzwanie 

Sprawdź, jak wygląda misja w warunkach ekstremalnych 

AgAtA MiczyńskA

Dziś komfort ma różne znaczenia dla każdego  
z nas. Zapewnienie komfortu i możliwość czerpa-
nia z niego korzyści jest ambitnym celem, który za-

inspirował Ariston do badań nad jego uzyskaniem 
i utrzymaniem. W związku z tym Ariston poszuku-
je trzech odważnych profesjonalistów, którzy będą 
w stanie sprostać wyzwaniu #comfortchallenge. 
Rekrutacja instalatorów z całego świata właśnie ru-
szyła na stronie aristoncomfortchallenge.com.  
Teraz sam możesz przyczynić się do poprawy kom-
fortu w ekstremalnie odległej, nieprzewidywalnej  
i mroźnej krainie.

Dołącz do profesjonalistów  
o najlepszych umiejętnościach  
i odwadze 

Wybrani instalatorzy staną się częścią zespołu  
Ariston Comfort Challenge i będą mieli okazję udać 
się w odległe i tajemnicze miejsce, z dala od wszyst-
kiego i wszystkich. Dzika, nieprzewidywalna kraina, 
o niezrównanym pięknie i ekstremalnych warunkach 
czeka na odważnych profesjonalistów. Na pokrytej 
głównie lodem ziemi odbywają się najbardziej hero-
iczne ekspedycje naukowe. Na północy nie ma roślin 
ani drzew, to obszar pokryty głównie lodem. 

http://www.instalreporter.pl
https://www.aristoncomfortchallenge.com/
https://www.aristoncomfortchallenge.com/
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Świetne umiejętności techniczne, dobra kondycja fi-
zyczna, umiejętność rozwiązywania problemów i pre-
dyspozycje do pracy w multitechnicznym zespole to 
tylko niektóre z umiejętności potrzebnych, aby zo-
stać członkiem ekspedycji. Termin składania wnio-
sków upływa 28 stycznia 2018 roku. 

Czy jesteś wystarczająco doświadczony i odważny,  
aby podjąć wyzwanie?

Do zespołu Ariston wybierze trzy osoby 

Badanie NASA potwierdza, że dziś lodowiec rozpusz-
cza się trzy razy szybciej niż w latach 90. Przewiduje 
się, że proces ten będzie przybierał na sile. W krainie 
z bezpośrednim dostępem do bieguna północne-
go pracuje grupa ekspertów, dla których komfort 
ma wyjątkowe znaczenie. Jeśli kiedykolwiek pomy-
ślałeś o niepowtarzalnej przygodzie, chciałbyś się 
sprawdzić w ekstremalnych warunkach, jesteś od-
ważnym i profesjonalnym instalatorem Ariston, to 
nasza misja jest bliżej Ciebie niż myślisz. Właśnie te-
raz masz niepowtarzalną okazję, by zadbać o kom-
fort na krańcu świata i zostać jedną z nielicznych 
osób na ziemi, która miała okazję pracować w gru-
pie naukowców. W projekcie mogą wziąć udział in-
stalatorzy z całego świata. 

Świetne umiejętności techniczne  
to podstawowy wymóg

Aplikowanie do misji #comfortchallenge jest niezwy-
kle proste, ale bycie wybranym to już prawdziwe wy-
zwanie. Odważni kandydaci, po zalogowaniu się na 
stronie internetowej, będą musieli nagrać film wideo, 
aby przekonać nas, że to właśnie oni są odpowied-
nią osobą do podjęcia niepowtarzalnego wyzwania. 
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Ariston Thermo Polska Sp. z o.o.
31-408 Kraków
ul. Pocieszka 3
service.pl@aristonthermo.com
www.ariston.com

Armatura Kraków, jeden z naj-
ważniejszych polskich producentów armatury, prze-
chodzi rebranding. Z okazji 95-lecia marki poszerzo-
no asortyment i opracowano nowe logo, pokazujące, 
że firma odważnie patrzy w przyszłość, nie odcina-
jąc się przy tym od długiej tradycji.
Nowy logotyp Armatury Kraków zręcznie łączy futu-
rystyczny krój czcionki i modną, oszczędną stylisty-
kę z elementami od dawna obecnymi w komunika-
cji firmy i z nią kojarzonymi. 
W parze z unowocześnieniem logo idzie poszerzenie 
asortymentu o designerską ceramikę i armaturę sa-
nitarną. Szczegółowe informacje na temat rozbudo-
wy gamy produktów przedstawiono na jubileuszo-
wej konferencji „95 lat Armatury Kraków – Tradycja, 
nowoczesność i design”, która odbyła się 4 grudnia 
w Bydgoszczy.

Rebranding Armatury 
Kraków

http://www.instalreporter.pl
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