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Budujemy sportowe emocje!
Knauf sponsorem PGE Skry Bełchatów
W sezonie 2015/2016 Knauf po raz kolejny jest sponsorem siatkarzy
z PGE Skry Bełchatów. PGE Skra to zespół, który ma w swoim dorobku osiem złotych
medali mistrzostw Polski, sześć zwycięstw w Pucharze Polski oraz dwa triumfy
w Superpucharze Polski. To prawdziwi mistrzowie – najbardziej utytułowana drużyna
w historii polskiej siatkówki w XXI wieku. Wspieramy ich w osiąganiu kolejnych
sukcesów!

Wiele nas łączy

W siatkówce zdobyte medale świadczą o klasie zespołu. Doskonalenie umiejętności i dążenie
do osiągania jak najlepszych wyników przekłada się na kolejne zwycięstwa. Ciężka praca
wykonana na treningach procentuje w trakcie meczów. Dokładnie w ten sam sposób działamy
w Knauf. „Trenujemy” każdego dnia w naszych fabrykach, biurach i na budowach, aby
dostarczać najwyższej jakości materiały i innowacyjne rozwiązania budowlane. Nasze
sukcesy mierzymy wielkością sprzedaży i satysfakcją klientów. Codziennie wkładamy dużo
wysiłku, aby nie schodzić z podium. Cieszymy się, że nasze starania przynoszą efekty
i jesteśmy w czołówce dostawców materiałów budowlanych na rynku.

Stawiamy na partnerstwo

Siatkówka to gra w której wyniki zależą od pracy całego zespołu: trenera i zawodników,
którzy dają z siebie wszystko walcząc o każdy punkt na boisku, ale także wielu innych osób,
których nie widać w trakcie meczów. Klucz do sukcesu tkwi w dobrej współpracy. W Knauf
również działamy zespołowo. Opieramy się na solidnych podstawach, którymi są wartości
firmowe: Człowieństwo, Partnerstwo, Zaangażowanie i Przedsiębiorczość. Kierujemy się
nimi realizując codzienne wyzwania. Pracownicy Knauf tworzą zgraną drużynę, ale jesteśmy
też niezawodnymi partnerami dla naszych klientów. Rozumiemy ich potrzeby i potrafimy na
nie odpowiadać. Mamy wspólne cele i razem je realizujemy.

Działamy globalnie, wspieramy lokalnie

Knauf to międzynarodowy koncern. W Polsce jesteśmy już ponad 25 lat. Przez ten czas
staliśmy się częścią lokalnych społeczności. Interesujemy się sprawami ludzi i regionów,
w których prowadzimy działalność. Wspieramy lokalne inicjatywy, które są ważne dla
naszych pracowników i klientów. Z Bełchatowem dużo nas łączy. Mamy w pobliżu biuro
i trzy fabryki: tynków, płyt gipsowych oraz chemii budowlanej. Jesteśmy postrzegani jako
dobry pracodawca i solidny partner dla innych firm z okolicy. PGE Skra to duma Bełchatowa.
To naturalne, że my również im kibicujemy i chcemy ich wspierać. Mamy nadzieję, że nasza
współpraca przyniesie drużynie szczęście w tegorocznych rozgrywkach. Trzymamy za to
mocno kciuki.
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***
Knauf należy do czołowych dostawców materiałów budowlanych na świecie. W Polsce produkty marki
Knauf dostępne są w sprzedaży od ponad 25 lat. Oferta Knauf obejmuje systemy suchej zabudowy,
tynki wewnętrzne gipsowe i cementowo-wapienne, masy i gładzie szpachlowe, systemy ociepleń
budynków, kleje do glazury, hydroizolacje oraz masy samopoziomujące i wylewki. Oferujemy
kompleksowe rozwiązania w zakresie systemów akustycznych i pasywnej ochrony przeciwpożarowej.
Marka Knauf należy do najlepiej rozpoznawalnych na rynku materiałów budowlanych w Polsce
i postrzegana jest jako marka premium, za którą idzie zawsze wysoka jakość.

