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Od teorii do praktyki z firm ą

Geberit został partn erem 

Polsko-Szwajcarsk ą Izbę Gospodarcz

z zakresu in żyn ierii sanitarnej. Na zwyci

przez europejskiego lidera w 

Ogólnopolski konkurs skierowany jest do studentów uczelni wy

2016/2017 przygotowują się do obrony w ramach studiów

doktoranckich. Organizatorom projektu towarzyszy idea 

nauki. Możliwość napisania pracy przy wsparciu do

znakomitą okazją do podjęcia kolejnych kroków w 

pewnością ułatwia absolwentom wej

Szwajcarska precyzja i jako ść

Geberit od pocz

przez siebie usług.

założenie, którym 

takich jak: dąż

klientów i partnerów w obrocie go

Wspierając uczestników konkursu, 

technologicznym oraz pomysłowo

- Cieszymy się, że mogliśmy zosta

Czekamy na studentów, którzy w swojej pracy dyplomowej zm

nas swoimi nowatorskimi rozwią

rzetelności i innowacyjności –

Geberit szuka przyszłych liderów technologii sanitarnej

Inspiracją do wzięcia udziału w konkurs

kierunków technicznych na pewno znajd

konkursie, może być bardzo ró

przez trendy projektowania odprowadzania wody w 

wysokości zasyfonowania. Uczestnicy mog
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ą Geberit  

erem IV edycji konkursu „ Od teorii do praktyki

Gospodarcz ą. Firma poszukuje autorów najlepszych prac dyplomow ych 

ierii sanitarnej. Na zwyci ęzcę czeka atrakcyjna nagroda pieni

w produkcji zaawa nsowanej technologii sanitarnej

skierowany jest do studentów uczelni wyższych, którzy w roku akademickim 

ą ę do obrony w ramach studiów licencjackich, inżynierskic

. Organizatorom projektu towarzyszy idea budowania relacji 

 napisania pracy przy wsparciu doświadczonych przedsiębiorstw w danej bran

ęcia kolejnych kroków w celu rozwoju kariery. Wyjście poza ramy akademickie 

absolwentom wejście na rynek pracy, po zakończeniu edukacji

Szwajcarska precyzja i jako ść  

od początku swojej działalności kieruje się najwyższą

przez siebie usług. Jako partner konkursu znakomicie wpisuje si

, którym jest popularyzacja na polskim rynku szwajcarskich standardów, 

: dążenie do innowacji, troska o środowisko naturalne, solidno

klientów i partnerów w obrocie gospodarczym, szacunek dla prawa oraz lojalno

c uczestników konkursu, Geberit wychodzi naprzeciw nauce, nowym rozwi

hnologicznym oraz pomysłowości studentów.  

śmy zostać partnerem konkursu, w którym biorą udział młodzi

którzy w swojej pracy dyplomowej zmierzą się z tą niełatw

oimi nowatorskimi rozwiązaniami, a przy tym będą popularyzować najwy

– mówi Przemysław Powalacz, Prezes Zarządu Geberit Polska. 

przyszłych liderów technologii sanitarnej  

cia udziału w konkursie są propozycje tematów przedstawione

kierunków technicznych na pewno znajdą interesujące ich zagadnienia. Zakres p

ć bardzo różnorodny: od współczesnych trendów technicznej zabudowy łazienek

odprowadzania wody w natryskach, po rozwiązania dla nienorma

ci zasyfonowania. Uczestnicy mogą zgłosić także autorskie tematy. 

 

Od teorii do praktyki " zainicjowanego przez  

. Firma poszukuje autorów najlepszych prac dyplomow ych 

czeka atrakcyjna nagroda pieni ężna ufundowana 

nsowanej technologii sanitarnej .  

szych, którzy w roku akademickim 

żynierskich, magisterskich lub 

 między światem biznesu i 

ębiorstw w danej branży jest 

ście poza ramy akademickie z 

czeniu edukacji.  

ę najwyższą jakością świadczonych 
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rodowisko naturalne, solidność wobec 
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ć najwyższe standardy jakości, 

ądu Geberit Polska.  

przedstawione przez Geberit. Studenci 
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współczesnych trendów technicznej zabudowy łazienek, 

ązania dla nienormatywnych 

e autorskie tematy. Firma z chęcią nawiąże 
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kontakty ze studentami i wesprze ich przy

marki Geberit. Na laureata czeka nagroda w wysoko

Do końca listopada 2016 moż

formularz zgłoszeniowy, zawieraj

własną propozycję, a także 

nagrodzone zostaną najlepsze obronione

Partnerami tegorocznej edycji konkursu, prócz 

Franke Polska, Mensys, Stämpfli, Swissmed oraz Zehnder.

na stronie: www.odteoriidopraktyki.pl

Informacje o Grupie Gebe rit
Grupa Geberit to europejski lider w produkcji zaawansowanej technologii sanitarnej. Od momentu jej powstania w roku 1874 jest
pionierem w tym sektorze, nieprzerwanie ustanawiaj
przedstawicielstwa w ponad 40 krajach w Europie i na 
zakłady znajdują się w Szwajcarii, Niemczech i Austrii. Siedziba główna znajduje si
jest notowana na Szwajcarskiej Giełdzie Papierów Warto
wysokości 2,6 mld franków szwajcarskich zatrudniaj
sanitarnych (systemy instalacyjne, spłuczki, baterie umywalkowe, systemy spłukiwania, syfony, toalety myj
łazienek (ceramikę sanitarną, meble łazienkowe, kabiny i wanny) oraz systemy rurowe (systemy wodoci
kanalizacyjne). 

Kontakt dla mediów  

38PR & Content Communication 
Martyna Solińska, Tel. 502 690
Martyna.Solinska@38pr.pl  
Alicja Dutkiewicz, Tel. 502 916
Alicja.Dutkiewicz@38pr.pl  
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ty ze studentami i wesprze ich przy tworzeniu pracy naukowej, oferują

Na laureata czeka nagroda w wysokości 10 000 tysięcy złotych. 

można zarejestrować się w pierwszym etapie konkursu. Wystarczy wysła

formularz zgłoszeniowy, zawierający temat pracy wybrany z puli tematów przygotowanej przez firm

że jednostronicowy zarys koncepcyjny całości. 

najlepsze obronione prace dyplomowe, napisane w ramach konkursu.

Partnerami tegorocznej edycji konkursu, prócz firmy Geberit, zostały takie marki, 

Franke Polska, Mensys, Stämpfli, Swissmed oraz Zehnder. Więcej szczegółów

www.odteoriidopraktyki.pl.  

rit  
Grupa Geberit to europejski lider w produkcji zaawansowanej technologii sanitarnej. Od momentu jej powstania w roku 1874 jest
pionierem w tym sektorze, nieprzerwanie ustanawiając nowe trendy swoimi wszechstronnymi rozwią
przedstawicielstwa w ponad 40 krajach w Europie i na świecie, skupia w swoich zasobach  35 zakład

 w Szwajcarii, Niemczech i Austrii. Siedziba główna znajduje się w Rapperswil
jest notowana na Szwajcarskiej Giełdzie Papierów Wartościowych w Zurychu od 1999 r. Grupa Geberit wygenerowała sprzeda

ci 2,6 mld franków szwajcarskich zatrudniając ponad 12.000 pracowników. Zakres produktów obejmuje lini
(systemy instalacyjne, spłuczki, baterie umywalkowe, systemy spłukiwania, syfony, toalety myj

ą, meble łazienkowe, kabiny i wanny) oraz systemy rurowe (systemy wodoci
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przygotowanej przez firmę lub 

. W drugim etapie zmagań 

napisane w ramach konkursu. 

marki, jak: Fracht FWO Polska, 

cej szczegółów o konkursie znajduje się 

Grupa Geberit to europejski lider w produkcji zaawansowanej technologii sanitarnej. Od momentu jej powstania w roku 1874 jest 
c nowe trendy swoimi wszechstronnymi rozwiązaniami. Geberit posiada swoje 

zakładów produkcyjnych. Największe 
 w Rapperswil-Jona w Szwajcarii, a sama firma 

ciowych w Zurychu od 1999 r. Grupa Geberit wygenerowała sprzedaż w 
c ponad 12.000 pracowników. Zakres produktów obejmuje linię systemów 

(systemy instalacyjne, spłuczki, baterie umywalkowe, systemy spłukiwania, syfony, toalety myjące), wyposażenie 
, meble łazienkowe, kabiny i wanny) oraz systemy rurowe (systemy wodociągowe i systemy 


