TWARZ KAMPANII
MIKKO IWONEN

Czy opowiadałem
Wam kiedyś…

Mikko
Iivonen
W IDEALNEJ
PRACY MASZ
CAŁY ŚWIAT
W ZASIĘGU RĘKI
Czy to Ciebie szukamy?
Jako innowacyjna organizacja i światowy lider w branży grzewczej, Purmo Radson stale
poszukuje dynamicznych i pełnych energii kandydatów do pracy, którzy przyczyniliby się
do dalszego rozwoju firmy.
Czy jesteś taką właśnie osobą? – jeśli nie boisz się wyzwań, poszukujesz ciekawej,
zróżnicowanej pracy, oferującej możliwość osobistego rozwoju i niezależności
– skontaktuj się z nami www.purmo.com/vacancies i sprawdź co możemy Ci zaoferować.
do zobaczenia w Purmo radson.
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W przedziwny sposób osoby, które nigdy nie spotkały Mikko
Iivonena, bardzo dużo o nim wiedzą. Gdzieś słyszeli, czytali
o Dyrektorze do Spraw Badań i Rozwoju Rettig ICC, być może
widzieli go w nowej kampanii “15%”. Co zaskakujące, jest
on jedną z osób, których nie spodziewasz się zobaczyć w roli
“twarzy” kampanii marketingowej, ponieważ prywatnie jest
cichym, spokojnym i skromnym człowiekiem, typem naukowca
zafascynowanego techniką. Czy zatem dobrze czuje się on jako
bohater kampanii “15%”?
“Nie mam nic przeciwko temu, zostałem o to poproszony
i powiedziałem ‘tak’” – stwierdza krótko Mikko. “Moim
zadaniem jest przekazywanie rykowi faktów. Jeśli celem
kampanii jest informowanie, to jak najbardziej udział w niej
również wchodzi w zakres moich obowiązków. Idea kampanii
“15%” jest trafiona – prawdziwym wyzwaniem było jednak
określenie tej konkretnej wartości. Oczywiście budynki różnią
się od siebie, mają odmienne stopnie izolacji, zapotrzebowanie
na ciepło itd. “15%” to jedynie ogólna zasada, bardzo często
możliwe oszczędności są o wiele wyższe. Uznaliśmy jednak, że
już czas, aby zająć jasne stanowisko w sprawie oszczędności
energii i pokazać pewne konkretne wartości opracowane na
podstawie badań naukowych. Badania należą właśnie do zadań
mojego działu, więc nie miałem nic przeciwko temu, aby swoją
twarzą firmować ich wyniki.”
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