
Zaproszenie na seminarium

 
Jak racjonalnie i bezpiecznie oszczędzać  
na instalacjach chłodniczych w sklepach?
Termin:  14 listopada 2018 r.
Miejsce:  Hotel Haston City, ul. Irysowa 1-3, 51–117 Wrocław.
Dla kogo:  Właściciele i osoby zarządzające sklepami mało i średnioformatowymi 

www.danfoss.pl



Szanowni Państwo,
Z badania, które przeprowadziliśmy w tym roku w grupie właścicieli małoformatowych sklepów 
spożywczych wynika, że znikomy procent właścicieli lub osób zarządzających sklepami ma świadomość,  
że energia zużywana przez urządzenia chłodnicze stanowi znaczną część kosztów eksploatacji obiektu. 

Tego kosztu nie można się całkowicie pozbyć, ponieważ aby żywność była przechowywana  
w odpowiednich warunkach i nie psuła się niezbędny jest chłód. Jednak koszty te można znacznie obniżyć. 

W tej chwili zewsząd docierają informacje o rosnącej cenie energii. Wkrótce niestety odbije się to  
również na funkcjonowaniu Państwa placówek.

W związku z tym zapraszamy na bezpłatne seminarium podczas którego przedstawimy Państwu ile mogą 
Państwo zaoszczędzić na kosztach stałych, a także jak uniknąć sytuacji kryzysowych, w których dochodzi  
do strat związanych ze źle przechowywaną żywnością, czy nieszczelnym systemem chłodzenia.

Zaprosiliśmy również eksperta HACCP, który opowie o przechowywaniu żywności i normach, których trzeba 
przestrzegać, jak i odpowie na Państwa pytania. 

Szczegóły w dalszej części zaproszenia.

Zapraszamy
Zespół Wigmors i Danfoss

 Agenda
 9:00–9:30 Rejestracja i kawa
 9:30–10:00   Wstęp
 10:00–11:00  HACCP w przechowywaniu żywności. Dlaczego warto się stosować do norm i co się 

może wydarzyć, jeśli się nie zastosujemy? 
 11:00–11:30   Instalacja chłodnicza w procesie przechowywania żywności – co to jest  

i dlaczego jest ważna. 
 11:30–11:45  Przerwa kawowa
 11:45–12:00  Wybrane rozwiązania do przechowywania żywności – omówienie. 
 12:00–12:30   Korzyści z związane z prawidłowym doborem i serwisowaniem, a potencjalne straty.
 12:30–13:00   Jak oszczędzać – kiedy i jakie rozwiązanie chłodnicze opłaca się zastosować i dlaczego. 

Przykłady. 
 13:00  Lunch

Rejestracja: 
•   Prosimy o rejestrację emailową lub telefoniczną:   

Dawid.Kotomski@wigmors.pl,  
tel.: 71 326 50 31

•   Termin rejestracji: 8.11.2018 r.

•   Liczba miejsc jest ograniczona

•   Wstęp bezpłatny po wcześniejszej rejestracji

Firma Wigmors i Danfoss są  
wieloletnimi partnerami  
w branży chłodnictwa.

O Danfoss

Firma Danfoss tworzy technologie, które pozwolą w przyszłości 
uzyskać więcej mniejszym nakładem środków. Rozwiązania 
Danfoss stanowią odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie  
w zakresie infrastruktury, przemysłu spożywczego, efektywności 
energetycznej i rozwiązań przyjaznych dla środowiska.  
Oferowane produkty i usługi są wykorzystywane w takich 
obszarach jak: chłodnictwo, klimatyzacja, ogrzewnictwo, 
sterowanie silnikami i maszyny mobilne. Firma działa także  
w obszarze energii odnawialnej oraz infrastruktury grzewczej 
dla miast. Tradycja tworzenia przez Danfoss innowacyjnych 
technologii sięga 1933 roku. Obecnie firma jest światowym 
liderem w swojej branży, zatrudnia ponad 26 000 pracowników  
i świadczy usługi na rzecz klientów w ponad 100 krajach.  
Danfoss jest przedsiębiorstwem prywatnym, którego  
właścicielem jest nadal rodzina jego założycieli. 

Więcej informacji na temat Danfoss można  
znaleźć na stronie: www.danfoss.com 

W Polsce znajduje się 6 zakładów produkcyjnych Danfoss:  
w Grodzisku Mazowieckim, Tuchomiu, Koleczkowie i Żelazkowie,  
a także we Wrocławiu i Bielanach Wrocławskich. Działają  
w obszarze Ogrzewnictwa, Chłodnictwa i Napędów  
Elektrycznych oraz Power Solutions. Łączne zatrudnienie  
w Polsce kształtuje się na poziomie 1700 osób. 

Więcej na stronie: www.danfoss.pl

O Wigmors

Witamy w naszej sieci największych hurtowni chłodniczych 
w Polsce. Firma WIGMORS powstała w 1981 roku. Należymy 
obecnie do największych w Polsce dystrybutorów urządzeń 
chłodniczych i klimatyzacyjnych.

Posiadamy bogatą ofertę handlową, obejmującą tysiące 
produktów asortymentowo związanych z chłodnictwem 
i klimatyzacją – od drobnych akcesoriów do kompletnych 
instalacji. Jesteśmy autoryzowanym przedstawicielem  
wielu liczących się na światowym rynku chłodniczym 
producentów. Oferowane przez nas urządzenia posiadają 
niezbędne atesty i certyfikaty.

Służymy profesjonalnym doradztwem technicznym z zakresu 
technologii chłodniczej i klimatyzacyjnej. Pomagamy zarówno 
w przypadku standardowych jak i nietypowych rozwiązań 
technicznych. Dzięki bliskiej współpracy z grupą wykonawców 
i serwisantów możemy zapewnić naszym Klientom także 
najwyższej klasy usługi montażowe i serwisowe.

Więcej na: www.wigmors.pl
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Danfoss Poland Sp. z o. o • ul. Chrzanowska 5 • 05-825 Grodzisk Mazowiecki
Tel.: + 48 22 755 07 00 • Fax: +48 22 755 07 01 • E-mail: info@danfoss.com • www.ogrzewanie.danfoss.pl

Danfoss nie ponosi odpowiedzialności za możliwe błędy w katalogach, broszurach i innych materiałach drukowanych. Danfoss zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian  
w produktach bez uprzedzenia. Dotyczy to również produktów już zamówionych. Zamienniki mogą być dostarczone bez dokonywania jakichkolwiek zmian w specyfi kacjach już 
uzgodnionych. Wszystkie znaki towarowe w tym materiale są własnością odpowiednich spółek Danfoss, logotyp Danfoss są znakami towarowymi Danfoss A/S. Wszystkie prawa 
zastrzeżone. Informacje zawarte w broszurze mogą ulec zmianie jako efekt stałych ulepszeń i modernizacji naszych urządzeń.


