
Sponsorzy projektu
 



W marketach OBI pomagamy naszym Klientom w realizacji marzeń o wybudowaniu
i urządzeniu domu, pamiętając jednocześnie, że dom to nie tylko cztery ściany, ale
również rodzina, bezpieczeństwo i wygoda. Dlatego nasza oferta to ponad
kilkadziesiąt tysięcy artykułów, które mogą być pomocne przy budowie, remoncie,
czy urządzaniu domu i ogrodu. Markety OBI to także inspiracje i fachowe
doradztwo. 

 
W ramach udziału w kampanii DomZSerca OBI
zrealizowało kuchnię dla całej rodziny oraz 4 łazienki 







Społeczna odpowiedzialność biznesu to kultura organizacyjna, która w tworzeniu i realizacji strategii biznesowej
uwzględnia oczekiwania pracowników, klientów, inwestorów, dostawców, partnerów biznesowych i społecznych
oraz społeczeństwa i środowiska naturalnego.

Chcemy, aby korzystanie
z najnowszych technologii było proste
i wolne od zagrożeń.

Dajemy każdemu możliwość korzystania z
cyfrowego świata, niezależnie od miejsca
zamieszkania, wieku, sprawności 
i umiejętności.

 

Realizujemy nasze cele biznesowe
z poszanowaniem zasad ekologii 
i w harmonii ze środowiskiem.

Tworzymy kulturę współpracy, w której
wszyscy pracownicy czują się szanowani,
swobodnie realizują cele zawodowe 
i życiowe pasje.

 



Studio projektowe redNet Dom zadebiutowało na polskim rynku w 2008 roku. Od początku
swojej działalności zrealizowało już kilkanaście tysięcy koncepcji wykończeniowych.
Projektujemy i realizujemy wnętrza prywatne tj. mieszkania i domy jak również
powierzchnie użytkowe i komercyjne.

Budimex, jest jednym z naszych największych i najbardziej zaufanych Partnerów
handlowych. Od lat wspólnie stwarzamy dla naszych Klientów nowe miejsca na mapie
Polski, które z powodzeniem mogą później określić prostym, trzyliterowym słowem: dom.
Kiedy nasz Partner zwrócił się do nas z pytaniem o pomoc, nie mogło być z naszej strony
innej odpowiedzi niż: WCHODZIMY W TO! Szczególnie, że sprawa dotyczy, no właśnie, domu,
miejsca kojarzonego z bezpieczeństwem i rodziną, wartościami, które w redNet Dom są dla
nas niezwykle ważne. 



Firma redNet dom zdecydowała się zapewnić Rodzinie
Pani Magdaleny, paneli podłogowych wraz z listwami
przypodłogowymi firmy Quickstep, o bardzo dobrych
parametrach technicznych i odpowiedniej kolorystyce
pasującej do wnętrza. 

Mamy nadzieję, że przestrzeń która została stworzona z
nasza pomocą, zapewni całej rodzinie bezpieczeństwo
na długie lata. 





Firma Porta dostarczyła do Domu z Serca drzwi wewnętrzne.
Drzwi łamane Beta są idealnym rozwiązaniem do garderoby. 
W pozostałych pomieszczeniach zastosowano nowoczesne białe
drzwi Porta VECTOR Premium, które występują w wersji gładkiej
 i z ozdobnymi frezami.

W łazienkach zamontowano białe ościeżnice stalowe, które
są wizualnie spójne z pozostałymi ościeżnicami oraz idealnie
sprawdzą się w dużym domu, pełnym radosnych, aktywnych
dzieci. 



Ogólnopolska sieć detaliczna, oferująca nowoczesny sprzęt elektroniczny oraz artykuły
gospodarstwa domowego. 

Dostarcza klientom szeroki wybór wysokiej jakości produktów znanych marek, oferuje
także profesjonalne doradztwo technologiczne oraz szereg usług dodatkowych,
ułatwiających klientom zakupy, takich jak dostawa, montaż w domu klienta, przejrzysty
proces finansowania ratalnego. 

Działa w modelu omnichannel. Dysponuje siecią 305 sklepów stacjonarnych w 198
miastach Polski i sklepem internetowym euro.com.pl, oferuje także możliwość zakupów
przez telefon.

https://www.euro.com.pl/


pralkosuszarkę Hoover
pralkosuszarkę Beko
zmywarkę Candy 
lodówkę SBS
płytę indukcyjną Electrolux
piekarnik Amica
telewizor Philips 50 cali

Dla Pani Magdy i jej rodziny przekazano: 



Już od ponad 200 lat odkrywamy świat nieograniczonych możliwości,
ożywiania kolorem różnorodnych powierzchni. Jesteśmy ekspertami
w produkowaniu farb i powłok, możliwe, że jeden z naszych
produktów znajduje się zaledwie kilka metrów od Was. Nasze
portfolio zawiera światowej klasy marki, takie jak Dulux,
International, Sikkens i Interpon. Ale przede wszystkim nasze
produkty są obecne w milionach mieszkań. Dodajemy kolor do życia
ludzi. I jak widać naszą pasją jest malowanie! 

Aktywnie angażujemy się w projekty na rzecz lokalnych
społeczności i dlatego podjęliśmy natychmiastową decyzję o udziale
w tym wspaniałym projekcie. Jesteśmy przekonani, że ten kolorowy
i wspaniale urządzony dom zmieni życie pani Magdy i jej rodziny





FBSerwis SA to spółka będąca częścią Grupy Budimex, która realizuje
kontrakty obejmujące: usługi w zakresie gospodarki odpadami,
utrzymanie techniczne budynków oraz obiektów przemysłowych (m.in.
siedziby Sądu Najwyższego w Warszawie, Portu Gdańsk), modernizację
infrastruktury oświetleniowej (m.in. wymiana ponad 6 tys. opraw
oświetleniowych w Sosnowcu) oraz bieżące utrzymanie około 1800 km
dróg krajowych i autostrad oraz dróg wewnętrznych klientów. 

dostarczenie i ułożenie ok. 110 m kw. kostki brukowej
zahumusowanie terenu wraz z obsianiem trawą
wykonanie zewnętrznych schodów wejściowych do domu
wykonanie palisady celem wyrównania poziomu terenów
zewnętrznych
przyłączenie odwodnienia do rynien spustowych

położenie opaski z kamienia wokół terenu

W ramach akcji „Dom z serca” Zespół FBSerwis wykonał szereg
prac z zakresu zagospodarowania terenu zewnętrznego:

       z dachu



Candellux Lighting jest polską firma i od 30 lat  produkuje i dostarcza lampy 
i wszelkiego rodzaju oprawy oświetleniowe.

Traktujemy jako wyróżnienie udział w tym  wyjątkowym przedsięwzięciu. Jesteśmy
firmą rodzinną i cieszymy się, że możemy wspierać wyjątkową rodzinę Pani
Magdy, oświetlając wszystkie pomieszczenia tego domu.

Nasza szeroka oferta produktów pozwoliła dobrać właściwe lampy, aby w tym
pięknym domu wszyscy mogli cieszyć się dobrym oświetleniem przy pracy,
wypoczynku, zabawie i nauce, oraz bezpieczeństwem i niskim zużyciem energii.
Mamy nadzieję, że dzięki naszym staraniom w życiu Rodziny Pani Magdy będzie
więcej ŚWIATŁA – w przenośni i dosłownie 

Candellux Lighting



Landtech oferuje niezawodne 
i szybkie łącza, gwarantujące stabilną
transmisję danych i sprawny dostęp
do Internetu

budowy wewnętrznej sieci WI-FI
instalacji łącza internetowego wraz 

Landtech wsparł kampanię Dom 
z Serca w postaci:

       z łączem zapasowym

 
 



Szwedzko-polski producent posiadający spółki 

Producent systemu do budowy zbiorników
magazynowych
 Kilkanaście lat doświadczenia w produkcji
stalowych schodów i platform dla przemysłu i
budownictwa
Własne biuro Badawczo-Rozwojowe oraz
Konstrukcyjno-Technologiczne
Nowoczesny park maszynowy
Liczne certyfikaty 

       w Szwecji, Niemczech, Wielkiej Brytanii i Polsce

Producent: schodów i platform stalowych dla przemysłu 
i budownictwa. tymczasowych systemów zabezpieczeń
budowlanych oraz innowacyjnego systemu do budowy
zbiorników magazynowych



Na cały okres prowadzenia prac
budowlanych TLC Rental dostarczyło szereg
ogrodzeń tymczasowych pełnych SMART,
wygradzając teren i zapewniając
bezpieczeństwo prac prowadzonych na
budowie Domu z Serca. Firma dodatkowo
wsparła kampanię przekazując produkty
codziennego użytku dla całej rodziny.





Jako partner Budimex w zakresie projektów i usług
związanych z chmurą obliczeniową Integrity Partners
dołączyło do akcji Dom z Serca.
Jako ekspert w zakresie pracy zdalnej Integrity Partners
dostarczyło dwa multimedialne laptopy przeznaczone
do nauki dla dzieci pani Magdy.



Misją Blue Energy jest dostarczanie produktów i usług Cyberbezpieczeństwa
oraz rozwiązań IT, które tchną w naszych Klientów nową pozytywną energię.
Zapewniamy zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji,
automatyzujemy procesy oraz podnosimy efektywności organizacji.
Ufamy, iż podarowane komputery zapewnią dzieciom możliwość rozwoju
osobistego jak również rozrywki multimedialnej.

Firma Blue Energy wsparła kampanię Dom z Serca przez
przekazanie laptopów.

 



 

Fundacja iSowa od roku działa w obszarze wykorzystania
nowoczesnych technologii w edukacji w celu przeciwdziałania
wykluczeniom (m.in. społecznym, cyfrowym). 

Sytuacja rodziny Pani Magdy wpisuje się dobrze w działania
Fundacji iSowa, dlatego zdecydowaliśmy się wesprzeć edukację jej
dzieci. Mamy nadzieję, że podarowany sprzęt komputerowy będzie
im dobrze służył zarówno do nauki jak i dobrej zabawy.

Od Fundacji iSowa dzieci Pani Magdy dostaną laptop multimedialne
do nauki  – Notebook Dell Notebook Vostro 3400 Win 10 Pro i5.



Firma sprzątająca Cleantime czuje się
zaszczycona, że mogła uczestniczyć w takiej
wspaniałej inicjatywie jaką jest „Dom z Serca”.
Cleantime bardzo się cieszy, że mogło przyczynić
się do zrealizowania marzenia Pani Magdaleny.
Firma Cleantime wyczyściła wszystkie
pomieszczenia w nowym domu, aby jeszcze
bardziej cieszyły oczy i serce.
Cleantime życzy, aby wraz z nadchodzącą
wiosną, rozpoczął się w życiu pani Magdaleny
nowy wspaniały czas.





Agencja Procontent w kampanii Dom z Serca była
odpowiedzialna za efektywną komunikację kampanii
wśród mediów oraz dbałość o pozytywny rozgłos. 

Agencja napisała 4 informacje prasowe, zaprojektowała
grafiki dla kampanii, przygotowała prezentację
podsumowującą oraz  pośredniczyła w procesach
komunikacyjnych wszystkich Partnerów kampanii.







Firma Krzak przygotowała projekt
ogrodu dla Domu z Serca



Firma Psujek Design przygotowała projekt
ogrodu dla Domu z Serca

W PsujekDesign na co dzień powstają ogrody
przydomowe. Pani Natalia Psujek działa
głównie na terenie Warszawy i Lublina. Z pasją
i zaangażowaniem tworzy wymarzone zielone
zakątki

 



Dziękujemy Wam!


