Firma FLOWAIR
w nowej siedzibie
Założona w 2003 roku firma FLOWAIR znana jest
przede wszystkim z produkcji cenionych nagrzewnic, kurtyn powietrznych i central wentylacyjnych
z odzyskiem ciepła, przeznaczonych głównie do
obsługi budynków o średniej i dużej kubaturze. Jest
też dystrybutorem wyrobów włoskiej firmy Robur,
oferującej gazowe nagrzewnice, kotły i pompy ciepła. Działalność prowadzi już w 28 krajach Europy
i Azji. W tym roku firma dorobiła się nowej siedziby: ul. Chwaszczyńska 135 w Gdyni – to nowy
adres „kwatery głównej” FLOWAIR.
29 dnia września 2017 roku firma FLOWAIR
zaprosiła gości na uroczyste otwarcie nowej siedziby. Chętni mieli okazję rozpocząć świętowanie już
przed południem, uczestnicząc w spacerze po Gdyni – mieście modernizmu i trolejbusów.
Właściwa, popołudniowa uroczystość miała miejsce już
na terenie nowej siedziby. Zaproszeni goście mogli zwiedzić
certyfikowany w zakresie niskiej emisji budynek i wziąć
udział w jego symbolicznym otwarciu. Imprezę uświetnił

Fot.1. Fronton nowej gdyńskiej siedziby firmy FLOWAIR

Fot.2. Gospodarz uroczystości
Maciej Głogowski (fot. FLOWAIR)

Fot.3. W nowym budynku nie zabrakło miejsca na pomieszczenie ekspozycyjne, w którym klienci mogą się bliżej zapoznać z oferowanymi
wyrobami marki FLOWAIR i ROBUR

Fot.5. Budynek wyposażono w urządzenia
grzewcze i wentylacyjne z własnej „stajni”

Fot.4. Personel firmy oprowadzał gości po pomieszczeniach nowej siedziby

Fot.6. Nowy budynek został certyfikowany w zakresie niskiej emisji

Fot.7. Uroczystość uświetnił swoją obecnością prezydent miasta
Wojciech Szczurek (fot. FLOWAIR)

Fot.8. Zaproszeni goście z uwagą przysłuchiwali się konferencyjnym
wystąpieniom (fot. FLOWAIR)

Fot.9. Na zakończenie konferencji przyszedł czas na dyskusję
i pytania do prelegentów (fot. FLOWAIR)

Fot.10. Impreza trwała „do ostatniego gościa” (fot. FLOWAIR)
prezydent miasta Wojciech Szczurek, który dał wyraz satysfakcji
z obecności pośród gdyńskich przedsiębiorstw polskiej, nowoczesnej
firmy FLOWAIR.
Dalsza część wydarzenia przybrała formę konferencji pod hasłem „Dokąd zmierza świat?”. O swoich zapatrywaniach na najbliższą przyszłość opowiedzieli prelegenci reprezentujący różne
punkty widzenia. Paulina Kisiel (kierownik festiwalu Gdynia Design Days) zwróciła uwagę na zmiany zachodzące we współczesnych aglomeracjach, zaś Katarzyna Rzehak (dyrektor kreatywny
w Instytucie Wzornictwa Przemysłowego) zidentyfikowała trendy

najsilniej odciskające się na naszej ewoluującej codzienności. Z kolei Andrzej Ostrowski (dyrektor regionalny
ds. korporacyjnych w ING Banku Śląskim) opowiedział
o coraz powszechniejszym, nowym sposobie współpracy
z klientami, opierającym się na czerpaniu ze zbioru różnych metodyk, określanych jako zwinne, lekkie lub elastyczne (ang. Agile Methodologies). Wreszcie gospodarz
uroczystości Maciej Głogowski (dyrektor ds. rozwoju firmy FLOWAIR) przedstawił swój pogląd na zmiany w podejściu do zarządzania organizacjami i wynikające z nich
konsekwencje dla codziennego funkcjonowania i poczucia
satysfakcji u zaangażowanych osób. Jako inspirację w tej
kwestii polecił lekturę książki Frederica Lalouxa „Pracować inaczej”. Po wystąpieniach przyszedł czas na dyskusję
i pytania ze strony słuchaczy.
Dalsza, mniej formalna część uroczystości otwarcia nowej siedziby firmy FLOWAIR była okazją do nawiązania
bądź kultywowania branżowych znajomości oraz zabawy „do
ostatniego gościa”.
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