
 

 

RAFAKO S.A. jest firmą, której misją jest budowanie nowoczesnych mocy energetycznych

z poszanowaniem ochrony środowiska. 

Obecność firmy nie tylko na rynku 

i jednocześnie świadomość 

wizerunek dużej polskiej stabilnej firmy RAFAKO S.A. wspiera ważne wydarzenia gospodarcze, 

a także sport, naukę i kulturę

Spółki w szczególności. 

Sponsoringowa działalność 

najważniejszych konferencji poświęconych polskiej gospodarce, a energetyce

Jako jeden z największych pracodawców w regionie, 

potrzeby lokalnej społeczności, wspierając lokalne inicjatywy kulturalne, oświatowe

i sportowe, w szczególności miejscowe kluby oraz imprezy kulturalne i sportowe. 

Nie zapominamy też o potrzebujących, przeznaczając znaczne środki na działalność

i charytatywną. RAFAKO S.A. wspiera polski sport, zarówno i

i kluby oraz wydarzenia sportowe. Firma stawia w tym zakresie przede wszystkim na dyscypliny

wytrzymałościowe, wymagające charakteru, konsekwencji i pracowi

liczy się współpraca i wzajemne zaufanie. 

Dlatego też Spółka z jednej strony 

z najlepszych triathlonistek świata

wyzwań jakie stawia sport, a w szcze

bieganie i kolarstwo. Dlatego też w 

a także nieformalne grupy i indywidualni pas

i rekreacyjnej, a pracownicy Spółki 

zawodach, łącząc realizację swoich pasji z

i ogólnopolskiej. 

 

Społeczność 

lokalna

POLITYKA SPONSORINGOWA 

RAFAKO S.A. jest firmą, której misją jest budowanie nowoczesnych mocy energetycznych

poszanowaniem ochrony środowiska.  

nie tylko na rynku polskim, ale również poza jego granicami to powód do dumy 

odpowiedzialności społecznej Spółki. Dlatego też, budując swój 

stabilnej firmy RAFAKO S.A. wspiera ważne wydarzenia gospodarcze, 

i kulturę, szczególną troską otaczając społeczność lokalną, a pracowników 

Sponsoringowa działalność Spółki obejmuje zaangażowanie firmy jako partnera

najważniejszych konferencji poświęconych polskiej gospodarce, a energetyce

największych pracodawców w regionie, Spółka jest szczególnie wy

potrzeby lokalnej społeczności, wspierając lokalne inicjatywy kulturalne, oświatowe

sportowe, w szczególności miejscowe kluby oraz imprezy kulturalne i sportowe. 

zapominamy też o potrzebujących, przeznaczając znaczne środki na działalność

RAFAKO S.A. wspiera polski sport, zarówno indywidualnych sportowców, jak 

wydarzenia sportowe. Firma stawia w tym zakresie przede wszystkim na dyscypliny

wytrzymałościowe, wymagające charakteru, konsekwencji i pracowitości oraz te, w których

liczy się współpraca i wzajemne zaufanie.  

z jednej strony sponsoruje Ewę Bugdoł, mieszkankę naszego regionu

świata, a z drugiej wspiera swoich pracowników, którzy nie boją się 

a w szczególności dyscypliny wytrzymałościowe, takie jak triathlon, 

Dlatego też w Spółce bardzo prężnie działają kluby

nieformalne grupy i indywidualni pasjonaci różnorodnych form aktywności

, a pracownicy Spółki z powodzeniem startują w ogólnopolskich 

ję swoich pasji z reprezentowaniem marki RAFAKO
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RAFAKO S.A. jest firmą, której misją jest budowanie nowoczesnych mocy energetycznych 

również poza jego granicami to powód do dumy 

. Dlatego też, budując swój 

stabilnej firmy RAFAKO S.A. wspiera ważne wydarzenia gospodarcze, 

taczając społeczność lokalną, a pracowników 

obejmuje zaangażowanie firmy jako partnera 

najważniejszych konferencji poświęconych polskiej gospodarce, a energetyce w szczególności. 

jest szczególnie wyczulona na 

potrzeby lokalnej społeczności, wspierając lokalne inicjatywy kulturalne, oświatowe 

sportowe, w szczególności miejscowe kluby oraz imprezy kulturalne i sportowe.  

zapominamy też o potrzebujących, przeznaczając znaczne środki na działalność społeczną 

ndywidualnych sportowców, jak 

wydarzenia sportowe. Firma stawia w tym zakresie przede wszystkim na dyscypliny 

tości oraz te, w których 

naszego regionu i jedną 

ników, którzy nie boją się 

, takie jak triathlon, 

y, stowarzyszenia 

aktywności sportowej 

z powodzeniem startują w ogólnopolskich i lokalnych 

RAFAKO w skali lokalnej 

 


