אם אינך רואה מייל זה לחץ כאן

ארד ניוזלטר יוני 2019

שלום ],[First Name
הקיץ מתקרב אלינו בצעדי ענק .על אף החורף הגשום שעברנו ,הצפי הוא שהשנים הקרובות יהיו חמות
ויבשות יותר .מאמצי ההתייעלות והחיסכון במים רק צפויים להתרחב ולקבל חשיבות רבה במודל העסקי
של ספקי המים .קבוצת ארד ממשיכה לפתח מוצרים ופתרונות חדשים כדי לתת מענה לצרכים אלו
בארץ ובעולם.
רגב ינאי ,סמנכ"ל שיווק ישראל ,חברת ארד

סיכום כנס ארד לניהול תשתיות
מים לישוב

לאחרונה נערך כנס על ידי חברת ארד
בנושא ניהול תשתיות לישוב ,בו השתתפו
כ 100ראשי ישובים...

מד סונטה  העתיד כבר כאן
סונטה

מד הסונטה האולטרסוני של חברת ארד
נהנה מתכנון קפדני ,טכנולוגיה חדשנית
ומבנה עמיד ,המעניקים לו...
קרא עוד<<

קרא עוד<<

סגמנט המים בתערוכת
MuniExpo 2019

החורף הגשום בישראל ובקליפורניה‐
אתגר בשימור הרגלי החיסכון

כ 55%מ א ו כ ל ו ס י י ת ה ע ו ל ם ח י ה ה י ו ם
בערים ,ולהערכת האו"ם מספר זה הולך רק
לגדול .בתערוכת  Muni Expoהוצגו פתרונות
חכמים שיאפשרו את ניהול סגמנט המים בעיר,
תוך ניצול יעיל יותר של משאביה.
קרא עוד<<

בדומה לישראל שסבלה ממחסור במים
בחמשת השנים האחרונות ,גם בקליפורניה
נאלצו להתמודד עם מזג אוויר יבש במיוחד
משנת  .2011החורף האחרון הביא עימו לשתי
המדינות גשמים רבים ,אבל...
קרא עוד<<

הדו"חות הכספיים של ארד לשנת 2018
מצביעים על איתנות פיננסית המבוססת על
מהלכי צמיחה והתרחבות בכל רחבי
העולם <<
שודרגה מערכת ה ‐Citymindאופציית צרכן
המשנה מעניקה יכולת ניהול נוחה יותר,
לצפייה עצמאית במונים על ידי הלקוחות <<
קבוצת ארד ממשיכה להתנדב בפנימיית "בית
זינגר" ויצאה עם ילדי הפנימייה ליום פעילות
מהנה בטבע <<
ארד פירסמה קטלוג מוצרים חדש << 2019

 1112ביוני  :2019כנס אגרומשוב בנושא פתרונות מים ,גני התערוכה ,תל אביב

 1620ביוני IWA International Conference on Water Reclamation an Reuse, :2019
Berlin, Germany
 1821בנובמבר  :2019תערוכת  ,WATEC 2019מלון דיויד אינטרקונטיננטל ,תל אביב
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