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RWE sponzorira Tehnički muzej sa 100.000 kuna
ZAGREB, 17. prosinca - Povodom obilježavanja 60. godišnjice osnutka Tehničkog muzeja,
RWE, drugi najveći opskrbljivač električnom energijom, potpisao je jednogodišnji sponzorski
ugovor s Tehničkim muzejom vrijedan 100.000 kuna. Sredstva iz ugovora iskorištena su za
ugradnju grijanja u Kabinet Nikole Tesle, u kojem se svakodnevno održavaju predavanja o
životu i radu najpoznatijeg hrvatskog znanstvenika i izumitelja.
„Od početka liberalizacije tržišta električne energije RWE je odabralo 95.000 korisnika iz
kategorije kućanstva te gotovo 4.000 iz kategorije poduzetništva. Svojim korisnicima
osigurali smo uštede od čak 30 milijuna kuna. Naše strateško opredjeljenje je da kroz
društveno odgovorno poslovanje brinemo ne samo o svojim zaposlenicima i partnerima, već
i o široj društvenoj zajednici. Zbog toga smo odlučiti ugovoriti sponzorstvo s Tehničkim
muzejom jer je tehnička kultura uvjet uspješnog odgojno-obrazovnog procesa. Nama kao
tehnološkoj kompaniji važno je da sudjelujemo u njezinoj afirmaciji i približavanju mlađim
generacijama“, istaknuo je Zoran Miliša, predsjednik Uprave RWE Energije.
„Kako bismo prikazali prošlost i budućnost energetike ugovorili smo sponzorstvo s Tehničkim
muzejom i dobili savršenu kombinaciju - Tehnički muzej kao svjedok raznih izuma kroz
povijest energetike – posebno kad je u pitanju djelo Nikole Tesle – i RWE kao pionir inovacija
na novim energetskim tržištima“, rekao je Ralf Blomberg, financijski direktor RWE Hrvatska
prilikom uručivanja sponzorskog čeka ravnateljstvu Tehničkog muzeja.
„Izuzetna nam je čast što je RWE prepoznao Tehnički muzej kao partnera, vrednujući njegov
rad i činjenicu da se radi o jednom od najposjećenijih muzeja u Republici Hrvatskoj. Posebno
cijenimo što je ovaj ugovor potpisan na šezdesetu obljetnicu osnutka Muzeja te se nadamo
kako je riječ o početku dugogodišnje suradnje na obostrano zadovoljstvo“, kazala je Markita
Franulić, ravnateljica Tehničkog muzeja.
RWE je tijekom 2014. godine organizirao besplatan posjet Tehničkom muzeju za 300 učenika
i profesora iz osnovnih i srednjih škola iz Petrinje, Hrvatske Kostajnice, Đurđevca, Zlatara i
Zaboka. Također, tijekom godine posebna je pažnja posvećena kontinuiranoj pomoći
poplavljenim područjima, ponajprije Gunji, dok je tijekom godine RWE realizirao donacije
jednogodišnje besplatne električne energije za Udrugu Zamisli i Zakladu „Biskup Josip Lang“.
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