http://www.strefabiznesu.gp24.pl/print/artykul/slupszczanie-odbiora-nagrode-za-innow...

Opublikowane na Strefa Biznesu, pomorskie i zachodniopomorskie (http://www.strefabiznesu.gp24.pl)
Z REGIONU

[1]

2013-06-26, 06:30

komentarze (3)

[2]

Słupszczanie odbiorą nagrodę za innowacyjny produkt

Fot.: Wojciech Frelichowski

Paweł Pawlak z grzejnikiem Nogen.

Firma Termo Eko ze Słupska zdobyła pierwszą nagrodę prezesa Krajowej Izby
Gospodarczej. Doceniono ich energooszczędny grzejnik Nogen.
Nagroda prezesa Krajowej Izby Gospodarczej „Innovatica” jest wręczana najlepszym menedżerom oraz firmom,
instytucjom, produktom, usługom, które są liderami w dziedzinie innowacji w trzech kategoriach: innowacyjna firma,
uczelnia lub organizacja, innowacyjne rozwiązanie, osobistość innowacyjna. Ocenę zgłoszonych wniosków dokonuje
kapituła powołana przez prezesa KIG. Ona również decyduje o przyznaniu nagród.
Firma Termo-Eko została uhonorowana w kategorii innowacyjnego rozwiązania, którym jest energooszczędny
grzejnik Nogen. Nagroda „Innovatica” jest przyznawana corocznie, zawsze podczas organizowanego przez KIG
Kongresu Innowacyjnej Gospodarki, który odbywa się właśnie dziś. Patronat honorowy nad kongresem objął
Prezydent RP.
– To dla nas wielkie zaskoczenie, miła niespodzianka. Czujemy wielką tremę, bo nie sądziliśmy, że nasz produkt
zostanie doceniony przez tak szacowną instytucję – powiedział nam wczoraj Paweł Pawlak z Termo-Eko.
W odróżnieniu od wielu podobnych nagród jej otrzymanie nie jest uzależnione od tzw. wpisowego (czasem to nawet
kilka tysięcy złotych), zaś do konkursu zgłaszają kandydatów organizacje i instytucje. W przypadku Termo-Eko
kandydaturę zgłosiła Słupska Izba Przemysłowo-Handlowa.
Spółkę Termo-Eko założyło trzech przedsiębiorców: Marcin Żurawski, Tadeusz Tatarzyński i Paweł Pawlak.
Wymyślili, opracowali, skonstruowali i opatentowali grzejnik elektryczny o nazwie Nogen. Urządzenie tym różni się
od konkurencyjnych, iż w wolnostojącym domku lub w szeregowcu może zastępować system centralnego
ogrzewania. Grzejnik ma bardzo dużą wydajność cieplną, znacznie większą niż konwencjonalne grzejniki
elektryczne. Tajemnica tkwi w konstrukcji grzejnika Nogen, w którym zastosowano nowatorskie rozwiązania
technologiczne.
Jak mówią twórcy urządzenia, jej zaletami, oprócz dużej wydajności cieplnej i oszczędności energii elektrycznej, jest
także niewielki ciężar, odporność na korozję oraz bezpieczeństwo. Obecnie w ofercie firmy Termo-Eko znajduje się
pięć modeli grzejników Nogen różniących się wymiarami i mocą. Zainteresowanie tym produktem przekroczyło już
granice Polski. Termo-Eko sprzedaje jest m.in. do Iralndii, Niemiec i Norwegii. Siedziba firmy znajduje się w
Słupskim Inkubatorze Technologicznym.
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