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INFORMACJE 

 

Krystalicznie dobre serca 

Nagroda Kryształy Soli 2019 rozdane. Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego od lat 
wspiera ten szlachetny konkurs fundując finansową nagrodę specjalną. W tym roku Grand 
Prix Kryształy Soli trafił do Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych 
Ruchowo i Umysłowo „NADZIEJA” z Nowego Sącza. 

 
Dzięki organizacjom pozarządowym świat staje się lepszy. Są dowodem na to, że 
bezinteresowna pomoc drugiemu człowiekowi ma sens. Nagroda „Kryształy soli” jest 
przyznawana od 14 lat. To wyraz szacunku, uznania i podziękowania dla tych, których wysiłek 
na co dzień jest niezauważany. Konkurs promuje i zachęca do aktywności w tak zwanym 
trzecim sektorze. Gratulujemy wszystkim uczestnikom, wyróżnionym i zwycięzcom. 

Relacja: https://www.marr.pl/news/krystalicznie-dobre-serca/ 
 

 
 
 

MARR pomaga charytatywnie 

Jutro, w sobotę, kiermasz świątecznych ozdób. Zebrane pieniądze przeznaczymy na pomoc 
dla dzieci z domów dziecka. Chcemy, aby tegoroczne Święta Bożego Narodzenia były dla nich 
niezapomniane.  

Świąteczny kiermasz to okazja do zakupienia pięknych prezentów świątecznych, które 
wykonali nasi przyjaciele z Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych Ich 
Rodzin i Przyjaciół „Ognisko”. Za zebrane pieniądze chcemy dzieciom kupić pomoce 
multimedialne, ubrania i inne gadżety.  

Wspieranie i organizowanie akcji charytatywnych, przekazywanie darowizn i niesienie 
bezinteresownej pomocy potrzebującym, to działalności MARR, które towarzyszą nam od lat. 
Świąteczny okres to szczególny okres, który zachęca do dzielenia się z innymi. Zachęcamy do 

organizowania podobnych zbiórek.  

Kiermasz odbędzie się na terenie naszego biura ma ul. Kordylewskiego 11 w Krakowie.  
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Jedź do Barcelony na targi Mobile World Congress 2020  

To jedno z najważniejszych międzynarodowych targów telekomunikacyjnych. Co roku 
wydarzenie przyciąga największe firmy z branż nowych technologii IT. Tegoroczne targi 
potrwają od 24 do 27 lutego 2020 roku. 

 

Targi Mobile World Congress to blisko 100 tys. m.kw. powierzchni wystawienniczej w ośmiu 
pawilonach. Swoją ofertę przedstawi ponad 2200 firm z całego świata. Bądź wśród nich. Nie 
czekaj i zarejestruj się już dziś.  

Uczestnikom z Małopolski MARR zapewni stoisko do prezentacji produktów i usług a także 
miejsce do indywidualnych rozmów biznesowych. Wyjazd na targi z Małopolską Agencją 
Rozwoju Regionalnego jest realizowany w ramach projektu: „Power up Your Business in 
Małopolska 2”.  

 

Szczegółowe informacje: 

Katarzyna Matoga  

Tel.: 12 617 99 65 lub 785 058 188 

e-mail: katarzyna.matoga@marr.pl 
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