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<p>21 pa�dziernika 2009 r. w po�o�onej w zamkowej scenerii restauracji "U Ziyada" w
Krakowie firma Extreme Sp. z o.o. producent grzejnik� marki Convector odebra�a presti�ow�
nagrod�"Z�oty Laur Ma�opolski".</p> <p><br />Konkurs na <strong>"Z�oty Laur
Ma�opolski"</strong> organizowany przez Ma�opolskie Biuro Promocji przy WKTiR w
Krakowie to akcja promocyjna, kt�a co roku wyr�ia najlepszych producent� w Ma�opolsce.
Konkurs jest warto�ciowym wyr�ieniem i najlepszym dowodem potwierdzaj�cym rozw�
nagrodzonych firm. Dzi�i niemu zostaj� docenieni nie tylko w�a�ciciele firm, ale r�nie� ich
pracownicy, kt�zy dok�adaj� wszelkich stara� aby firmy w kt�ych pracuj� zaznaczy�y
swoj� obecno��na rynku.</p>
<p><br /><img
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Laura Ma�opolski&quot;" width="426" height="598" /><br /><br />Na uroczysto�ci spotkali
si�przedstawiciele WKTiR Krak�, laureaci nagrody oraz zaproszeni go�cie.
Uroczysto��swoj� obecno�ci� zaszczyci� Wicewojewoda Ma�opolski Stanis�aw Sorys,
kt�y wr�za� w�a�cicielom wyr�ionych firm statuetki, gratuluj�c im doskona�ych efekt�
ci�iej pracy.<br /><br /> ?Niezmiernie cieszymy si�z przyznanej nam nagrody ?Z�otego Laura
Ma�opolski?. Tym samym doceniona zosta�a nasza idea tworzenia produkt� jak najlepiej
odpowiadaj�cych potrzebom klient�. Produkty naszej firmy ��cz� w sobie nie tylko jako��i
korzystn� cen� ale� s� przede wszystkim symbolem estetyki i energooszcz�no�ci w�r�
urz�dze�grzewczych. <br />Nasza wykwalifikowana kadra zapewnia wysok�
klas�produkowanych wyrob�, kt�e spe�niaj� wszelkie wymagania aktualnie
obowi�zuj�cych norm i przepis�? ? m�i Jerzy Rusek, Prezes Zarz�du firmy Extreme Sp. z
o.o.<br /><br /><img src="http://newss.pl/images1/conv1211091.jpg" border="0" alt=" "
align="left" />Nagrodzone firmy to przedsi�iorstwa, kt�e wprowadzaj� innowacyjne
rozwi�zania, kieruj� si�profesjonalizmem oraz stosuj� zasady etyki zawodowej. Ponadto
charakteryzuj� si�najwy�sz� jako�ci� produkowanych wyrob� lub �wiadczonych us�ug,
posiadaj� jasne perspektywy rozwoju firmy, nierzadko prowadz� dzia�alno��charytatywn�.
Firma Extreme Sp. z o.o. produkuj�ca grzejniki centralnego ogrzewania marki Convector
sprosta�a stawianym wymaganiom i zosta�a doceniona za swoje zaanga�owanie. Jej
wieloletnie do�wiadczenie i nieprzerwana obecno��na rynku zaowocowa�a uznaniem w�r�
rzeszy zadowolonych klient�. Do�wiadczenie i otwarto��na potrzeby sprawia, �e firma jest w
stanie sprosta�wymaganiom r�ego typu inwestor�, pocz�wszy od w�a�cicieli domk�
jednorodzinnych, przez pensjonaty, hotele po du�e inwestycje biurowe.</p> <p>�</p>
<p>�</p> <p><img src="http://newss.pl/images1/conv1211092.jpg" border="0" alt=" "
width="200" height="151" align="left" /><strong>Konkurs ?Z�oty Laur Ma�opolski?</strong> to
ju� tradycja. Statuetki przyznawane s� corocznie, a imprezy, podczas kt�ych nast�uje ich
wr�zenie, w �rodowisku biznesowym zas�u�y�y ju� sobie na miano presti�owych. Zdobycie
nagrody przez firm�nie tylko umocni jej pozycj�na rynku, ale r�nie� podniesie jej rang�
Z�ote laury sta�y si�doskona�� rekomendacj� dla przysz�ych kontrahent�, s�
potwierdzeniem profesjonalizmu oraz tworz� wiarygodny obraz biznesu.<br /><br />�r��o:
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