
 

 

 

INFORMACJA PRASOWA 

Warszawa, 24 marca 2014 r. 

 

Rusza pierwsza edycja konkursu Panasonic PRO Awards 

Panasonic ogłosił rozpoczęcie pierwszej edycji konkursu PRO Awards, skierowanego do 

architektów, konsultantów, dystrybutorów, inżynierów i instalatorów systemów klimatyzacyjnych. 

Mogą oni zgłaszać projekty układów opierających się na rozwiązaniach firmy Panasonic Heating  

& Cooling, zainstalowanych w obiektach mieszkaniowych, publicznych lub komercyjnych. Twórcy 

najlepszych projektów zostaną zaproszeni na tygodniowy wyjazd do Japonii. 

Do konkursu można nadsyłać zgłoszenia przedstawiające zastosowanie urządzeń klimatyzacyjnych 

firmy Panasonic w siedmiu kategoriach: projekty mieszkaniowe, oddzielnie dla obiektów 

indywidualnych, wielomieszkaniowych oraz socjalnych, projekty hotelowe, restauracyjne, handlowe 

oraz komercyjne. Powinny być one zrealizowane na obszarze Europy, a termin ich ukończenia 

wypadać między 1 stycznia 2012 a 31 lipca 2014 r. 

Zgłoszenia będą oceniane przez jury, w którym zasiadają czołowi przedstawiciele branży 

architektonicznej, usług budowlanych oraz inwestorów. Znajdują się wśród nich: Laurent Abadie, szef 

Panasonic Europe, Enrique Vilamitjana i Jose Manuel Alves z Panasonic Home Appliances Air 

Conditioning Europe, Christian Pessey, autor książek na temat domów i majsterkowania, Norbert 

Otten z firmy Drees & Sommer zajmującej się budownictwem i projektami nieruchomości oraz inni. 

Wyłaniając zwycięzców jury weźmie pod uwagę wydajność stworzonych instalacji, jakość wykonania, 

innowacyjność techniczną oraz spełnienie wytycznych inwestora. 

Projekty będą oceniane w sierpniu i wrześniu 2014 r., a wyniki zostaną ogłoszone na zorganizowanej 

wkrótce potem ceremonii. Zwycięzca każdej kategorii konkursu Panasonic PRO Awards zostanie 

nagrodzony wyjazdem do Japonii, podczas którego odwiedzi główną siedzibę Panasonic oraz 

inteligentne miasto Fujisawa. Z kolei ci uczestnicy, których zgłoszenia przejdą proces kwalifikacji, 

otrzymają aparaty Panasonic Lumix. 

Więcej informacji, regulamin oraz formularz zgłoszeniowy można znaleźć na stronie konkursu pod 

adresem: http://www.aircon.panasonic.eu/PL_pl/pro-awards/ 

 
O systemach klimatyzacyjnych Panasonic 
Panasonic, jeden z liderów branży klimatyzacji, dysponuje ponad 30-letnim doświadczeniem, eksportuje produkty do 
ponad 120 krajów na całym świecie i wyprodukował już 100 milionów sprężarek. Panasonic proponuje cztery linie 
innowacyjnych rozwiązań do ogrzewania i klimatyzacji dla domów, biur, firm i obiektów przemysłowych. Panasonic 
przykłada szczególną wagę do jakości swoich rozwiązań, które mają dobrze przemyślaną konstrukcję i gwarantują zdrowe 
powietrze, a jednocześnie spełniają najsurowsze standardy w zakresie zużycia energii, ochrony środowiska i emisji hałasu. 
Więcej informacji można znaleźć na stronie www.aircon.panasonic.pl  
 

O firmie Panasonic  
Panasonic Corporation jest światowym liderem w rozwoju i inżynierii elektronicznej technologii i rozwiązań dla klientów do 
zastosowania domowego, biznesowego, mobilnego i osobistego. Od swojego powstania w 1918 roku firma rozszerzyła 
swoją obecność na całym świecie i obecnie zarządza ponad 500 połączonymi spółkami, które na rok finansowy zakończony 
31 marca 2013 r. zanotowały skonsolidowaną sprzedaż netto w wysokości 7.30 bilionów jenów (68 miliardów Euro). Firma 
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oddana jest tworzeniu nowych wartości poprzez innowacje we wszystkich grupach produktowych, aby zapewnić lepsze 
życie i lepszy świat dla swoich klientów. Więcej informacji o firmie i marce Panasonic znajduje się pod adresem 
http://panasonic.net/ lub http://panasonic.pl/. 
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United PR: 

Tomasz Sikorski 

Senior Account Manager 
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