Техем Сървисис дарява 0.10 лв. на всеки продаден уред за дистанционно отчитане
Четвъртък, 19 Април 2012 14:25

Техем Сървисис е социално отговорна компания и подпомага значими инициативи от
обществен интерес. Тази година водещата фирма в областта на дяловото
разпределение реши да дари по 0.10 лева от всяка реализирана продажба на уред с
дистанционно отчитане на SOS Детски селища България.
„За миналата финансова година 01.04.2011-31.03.2012 г. сме продали 50 000
радиоразпределителя и радиоводомера”, заяви управителят на Техем Сървисис,
Милена Стоянова и допълни: „Благодаря на нашите клиенти, които ни се довериха и
взеха решение заедно да влезем в ХХІ век чрез използването на радиосистемата. По
този начин заедно пестим не само време, но и финансови средства. А когато към това
добавим и подкрепата за една добра идея – уютен дом за децата от SOS Детски селища
България – работата ни добива други измерения“.
Инициативата на Техем Сървисис е под мотото „Топъл дом с Техем” и чрез нея за един
сезон ще бъде платено отоплението на една семейна къща в SOS детското селище в
Дрен. В тази фамилна къща 6 деца, лишени от подкрепата на родителите си, имат своя
дом и растат под любящите грижи на своята SOS майка. Там те прекарват голяма част
от времето си: събуждат се сутрин, прибират се след детска градина, училище или след
дълги часове на игра с приятели, там се събират около трапезата с братята и сестрите
си и заспиват вечер. Надяваме се с това дарение да дадем повече сигурност и топлина
за тези деца, за да имат те своите безценни мигове на щастливото детство в един топъл
дом. За Техем Сървисис е чест и гордост да е част от семейството на хората с добри
сърца, обединени от каузата на SOS Детски селища България за пълен с обич дом за
всяко дете.
Техем Сървисис не за първи път подкрепя Сдружението. В края на ноември 2011
водещата фирма в областта на дяловото разпределение беше сред основните дарители
в благотворителното събитие на SOS Детски селища България „Светлина за щастливо
детство“. „Тогава подкрепихме SOS каузата и се включихме в събитието, добавяйки пет
пламъка в „Къщата на добрите хора“. Така запалихме пламъчетата на надеждата и
вярата в доброто не само в сърцата на децата от SOS, но и в нашите сърца”, с гордост
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заяви Милена Стоянова, управител на Техем Сървисис.
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