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Zarządzają Państwo 
najwyższym centrum 
biurowym w samym 
sercu Katowic przy ul. 
Mickiewicza 29. 

- Zgadza się. Od 15 
lat podstawowym za-
kresem naszej działal-
ności jest wspomniany 
budynek znajdujący 
się w ścisłym centrum 
Katowic, będący współwłasno-
ścią Stalexport – Autostrady SA, 
WĘGLOKOKS SA i Skarbu Pań-
stwa. Mamy przyjemność obsłu-
giwać tam, w pełnym tego słowa 
znaczeniu, blisko 90 firm.

Ale to przecież nie jedyni zle-
ceniodawcy Biura Centrum? 

- Obecnie opiekujemy się 
kilkoma obiektami o charakte-
rze poprzemysłowym, znajdu-
jącymi się na terenie wojewódz-
twa śląskiego i przeznaczonymi 
do rewitalizacji. 





Oprócz oferty najmu 
powierzchni biurowych 
oferują Państwo bogatą 
paletę usług dla firm. 
Co się na nią składa?

- Zapewniamy 
kompleksową obsłu-
gę techniczno-eks-
ploatacyjną obiektów 
oraz szeroką ofertę 
usług dla użytkowni-

ków biurowców, np. ochronę 
mienia, sprzątanie, usługi BHP 
i p.poż i inne. Dla wszystkich 
firm, które dbają o swój wize-
runek, oferujemy centrum kon-
ferencyjno-szkoleniowe. Udo-
stępniamy nowoczesną salę 
z wyposażeniem audio-wizual-
nym dla 300 osób oraz 10 mniej-
szych sal konferencyjnych mo-
gących pomieścić od 15 do 50 
osób. Proponujemy organizacje 
pokazów, konferencji, wykła-
dów i szkoleń w dogodnie po-

 łożonym miejscu Katowic przy 
atrakcyjnej cenie za wynajem. 
Do dyspozycji naszych klien-
tów pozostaje również cen-
trum gastronomiczne Pod Wie-
żami, gdzie każdy może posilić  
się wyśmienitym obiadem czy 
dobrą kawą.

W jaki sposób, przy tak impo-
nująco bogatej ofercie, utrzymu-
ją Państwo wysoki poziom świad-
czonych usług?

-  Biuro Centrum Sp. z o.o. 
skupia się zawsze na opiniach 
klientów, którzy wyznacza-
ją jej kierunek działania. Zro-
zumienie ich potrzeb jest dla 
nas niezwykle ważne, dlatego, 
obserwując rynek, zaspokaja-
my każdą z nich. Jakość naszej 
pracy gwarantują doświadcze-
ni administratorzy, wykwali-
fikowany personel techniczny 
i licencjonowany zarządca. Jako 
priorytetową traktujemy kwe-



stię bezpieczeństwa obiektu 
i osób, które się w nim znajdu-
ją. Nasz budynek spełnia wszel-
kie wymogi bezpieczeństwa 
między innymi dzię-
ki systemowi DSO, czyli 
dźwiękowemu systemo-
wi ostrzegania przed za-
grożeniem oraz kierowa-
nia akcją ratunkową. 

Ale to nie wszystko. 
W przypadku usług ga-
stronomicznych, oprócz 
gwarancji smacznego po-
siłku, nasz konsument 
może być przekonany 
o jakości i świeżości kon-
sumowanej potrawy. Ten 
segment naszego działa-
nia prowadzimy według 
wytycznych systemu ja-
kości HACCP. 

Reasumując: rzetel-
ność, obowiązkowość 
i konsekwencja to trzy zasadni-
cze wartości, na których opiera-
my realizację polityki jakości.

Jaka jest recepta na sukces 
i satysfakcję klientów? 

- W naszym przypadku gwa-
rancją sukcesu są ludzie, którzy 

tworzą tę firmę od lat. Z każ-
dym dniem stają się coraz lepsi 
i konsekwentnie realizują wyty-

 czone plany. Swoją kompetencję, 
doświadczenie i zaangażowanie 
przekuwają na codzienną reali-
zację indywidualnych celów 
i osiąganie wspólnego sukcesu. 

Dowodem na naszą kon-
sekwencję jest nominacja Biu-
ro Centrum do tytułu JAKOŚĆ 
ROKU 2009. Bardzo się cieszy-
my, że kapituła konkursu do-
strzegła nasze starania.  

Jak przedstawiają się Państwa 
plany na przyszłość?

- Nie przewidujemy zmia-
ny głównego kierunku naszej 
działalności. Plany, jakie mamy 
do zrealizowania, są związane 
z modernizacją naszego flagowe-
go budynku BIURO CENTRUM 
i ciągłym podwyższaniem jego 
standardów. W ciągu najbliż-
szych lat planujemy ulepszyć go 
tak, aby spełniał wszelkie wy-
mogi nowoczesnych obiektów 
biurowych w regionie. 

Dziękuję za rozmowę.
Natalia Zarzeka
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Wszystko, czego potrzebuje Twoja fi rma
Rozmowa	z	Markiem Jaskółką,	prezesem	zarządu	firmy	Biuro	Centrum	Sp.	z	o.o.	

Jak	 zatrudnić	 dobrych	 pra-
cowników,	 realizujących	
wyznaczone	cele	oraz	posia-
dających	odpowiednie	 	kwa-
lifikacje?	Jak	zrobić	to	szybko,	
sprawnie	a	zarazem	bez	zbęd-
nych	 kosztów?	 Korzystając	
z	usług	PrimeBS.	Usług	nomi-
nowanych	do	tytułu	JaKOśĆ	
rOKU	2009.

PrimeBS oferuje komplek-
sowe usługi w zakresie 

pracy tymczasowej, doradz-
twa personalnego, rekrutacji 
i selekcji personelu, a także 
outsourcingu kadr i płac. Po-
przez bogaty wachlarz narzę-
dzi oraz zróżnicowane bazy 
danych, PrimeBS spraw-
nie dociera do kandydatów 
o określonym profilu, zapew-
niając klientowi zatrudnienie 
dopasowane do jego realnych 
potrzeb, jednocześnie mini-
malizując oraz przesuwając 
w czasie koszty stałe zatrud-
nienia personelu. 

P r i meBS  pr z e j muj e 
wszystkie obowiązki zwią-
zane z zatrudnieniem pra-
cowników, przeprowadza 
szkolenia, zapewnia ciągłość 
zatrudnienia oraz stały kon-
takt konsultanta nadzorują-
cego prawidłowy przebieg 
współpracy. 

Rozległe doświadczenie 
poparte jest referencjami 
od licznych pracodawców. 
Wskazują oni na dogłębne 
zrozumienie specyfiki ich 
działania, fachową obsługę 
oraz realizację zleceń w po-
żądanych lokalizacjach na 
czas. 

PrimeBS realizuje zarów-
no projekty indywidualne, 
jak i masowe. Odnośnie pra-
cy tymczasowej, agencja spe-
cjalizuje się w zapewnianiu 
personelu biurowego, pro-
dukcyjnego, logistycznego, 
sprzątającego oraz sklepowe-
go. W dziedzinie rekrutacji 
i selekcji firma zapewnia per-

sonel sprzedażowy, przed-
stawicieli handlowych i me-
dycznych oraz specjalistów 
z wielu innych dziedzin.

Elastyczne usługi, pra-
widłowa komunikacja, pro-
fesjonalni konsultanci, bez-
pieczeństwo współpracy 
– wszystkie te aspekty skła-
dają się na satysfakcję klien-
ta PrimeBS. Solidne zaplecze 
merytoryczne i finansowe za-
pewnia członkostwo w gru-
pie kapitałowej Meridian Bu-
siness Support Ltd., należącej 
do liderów brytyjskiego ryn-
ku pracy.

Andrzej Majewski
więcej na www.primebs.pl

www.czasowapraca.pl

Licencja na zatrudnianie

Oświetleniowa rewolucja
Stało	się.	Dyrektywa	o	zaka-
zie	 wprowadzania	 na	 rynek	
Unii	europejskiej	wysokowa-
towych	 żarówek	 rozpoczęła	
nową	 erę	 w	 oświetleniu.	
Dzięki	niej	można	się	spodzie-
wać	wzrostu	zainteresowania	
energooszczędnymi	źródłami	
światła.	Do	takich	należą	źró-
dła	światła	LeD.

Od 2 lat firma Wojna-
rowscy, po-

przez swoją markę 
SPECTRUM, wpro-
wadza na rynek 
nowoczesne źró-
dła światła LED. Ol-
brzymie zalety stoso-
wania LED powodują, 
że w przyszłości wy-
prą one inne typy źródeł 
światła. Ich główne atuty 
to: 30-krotnie dłuższa trwa-
łość niż zwykłej żarówki, 
oszczędność energii do 90%, 
niewielkie wymiary, odpor-
ność na wstrząsy, można je 
stosować ze ściemniaczami. 

LED SPECTRUM posiadają 
szeroki zakres barwy światła,  
identyczny z  barwą wydzie-
laną przez zwykłą żarówkę, 
przez co posiadają przewagę 
nad świetlówkami energo-
oszczędnymi. W marce SPEC-
TRUM dostępnych jest aż 270 
typów LED. Większość z nich 
jest zbudowana tak, by moż-
na je bezpośrednio zamienić 

na zwykłe żarówki i haloge-
ny. Zwyczajnie wykręcamy 
żarówkę i wkręcamy LED 
SPECTRUM. Dzięki temu, 
w prosty sposób, zamieniając 
energochłonną żarówkę na 

LED, oszczędzamy na 
energii elektrycznej 

do kilkuset zło-
tych na rok. Np. 
zamiana 15 halo-
genów na LEDy, 
które wyświeca-
my 10h/dobę, da 

nam w ciągu 5 lat 
oszczędność 3.000 

złotych! I jeszcze jed-
na zaleta - wymieniając 

na LED, nie musimy mar-
twić się zakupem żarówek 
i ich wymianą przez wiele 
długich lat.   

Marta Prusek – Galińska 

reklama

Bydgoska	 firma	 VauPe	 już	
od	blisko	20	lat	sukcesywnie	
umacnia	pozycję	na	krajowym	
i	 europejskim	 rynku	 biuro-
wym,	 konkurując	 ze	 świato-
wymi	 koncernami.	 VauPe	 to	
tysiące	 zadowolonych	 klien-
tów	 zarówno	 w	 Polsce,	 jak	
i	w	europie.	VauPe	to	7	milio-
nów	produktów	rocznie	o	naj-
wyższej	jakości,	funkcjonalno-
ści	i	wzornictwie.	Teraz	nomi-
nowanych	 do	 tytułu	 JaKOśĆ	
rOKU	2009.

Główne produkty oferowa-
ne przez VauPe to segre-

gatory, pojemniki na doku-
menty i pudła archiwizacyjne 
oraz teczki do przenoszenia 
i przechowywania dokumen-
tów. Wyróżniają się przede 
wszystkim wysoką jakością, 
wynikającą z wykorzystania 
sprawdzonych surowców, no-

woczesnego parku maszyno-
wego oraz staranności każde-
go pracownika. 

W roku 2007 zakład pro-
dukcyjny został przeniesio-
ny do odrestaurowanego bu-
dynku starej cegielni, gdzie 
stworzono idealne warunki 
do rozwoju technologiczne-
go. W tym samym roku za-
kupiono najnowocześniejszą 
w Polsce linię montażową do 
produkcji segregatorów, co 
pozwoliło na znaczne zwięk-
szenie wydajności. Stosowana 
technologia umożliwia ofero-
wanie produktów w atrakcyj-
nych kolorach oraz praktycz-
nie dowolnych kształtach 
i walorach użytkowych, a przy 
tym w przystępnej cenie.

Godną uwagi nowością 
jest kompleksowy system ar-
chiwizacji VAUPE SYSTEM. 
Oferowane pojemniki cha-

rakteryzują się bardzo dobrą 
funkcjonalnością oraz atrak-
cyjną szatą graficzną. Wyko-
nane są z bezkwasowej trój-
warstwowej tektury falistej 
o wysokiej gramaturze. 

Bezkwasowość zapewnia 
bezpieczne archiwizowanie 
zawartości przez bardzo dłu-
gi okres, nawet w niesprzy-
jających warunkach. W skład 
VAUPE SYSTEM wchodzą 
pojemniki jednostkowe, pu-
dła zbiorcze oraz pojemni-
ki do archiwizacji czasopism 
i dokumentów. Wymiary po-
jemników pozwalają na ar-
chiwizację całych segregato-
rów wraz z ich zawartością. 
Z łatwością więc można wy-
brać wariant w pełni odpo-
wiadający indywidualnym 
wymogom każdej firmy.

Andrzej Majewski
więcej na www.vaupe.pl

Specjalista 
ds. archiwizacji
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ActiveJet to już do-
brze znana w Polsce 
marka. Produkty Active-
Jet są nieodzownym ele-
mentem każdego nowo-
czesnego biura.

- Produkty marki 
ActiveJet zaspokaja-
ją wszelkie potrzeby 
współczesnego biura. 
Od lat wiadomo, że je-
steśmy polskim numerem je-
den wśród materiałów eks-
ploatacyjnych do drukarek. 
Tusze do drukarek atramen-
towych, zestawy do napełnia-
nia, tonery laserowe, kasety 
barwiące, folie termotransfe-
rowe, papiery fotograficzne 
są obecne w najważniejszych 
instytucjach i największych 
bankach Polski.

W naszej ofercie znajdu-
je się również szeroka gama 
artykułów biurowych. Dzię-
ki nim, archiwizacja doku-
mentów czy koresponden-
cja biznesowa każdego biura 
staje się prosta i tania. Biura 
zaopatrujemy także w środ-
ki czystości, nośniki danych 
DVD, zasilacze, baterie czy 
akcesoria. 

Dlaczego ActiveJet zasłu-
guje na miano marki nowocze-
snej, rozwojowej?

- Jesteśmy relatywnie młodą 
marką. Stale budujemy jej siłę  
i wizerunek. I jak się okazuje 
- robimy to skutecznie. Jeden 

z branżowych tytułów praso-
wych  przeprowadził ostatnio 
badania popularności poszcze-
gólnych marek wśród klientów 
sklepów komputerowych. Oka-
zało się, że ActiveJet cieszy się 
40-procentową popularnością 
wśród wszystkich marek ma-
teriałów eksploatacyjnych do 
drukarek. Co ciekawe, te wy-
niki pokrywają się z wynikami  
sprzedaży, są zatem jak najbar-
dziej miarodajne. 

Ponadto w ostatnim cza-
sie skumulowało się kilka 
prestiżowych nagród, które 
otrzymaliśmy. Liderzy Mar-
ki, Laur Konsumenta i oczy-
wiście nominacja do Zło-
tej Nagrody JAKOŚĆ ROKU  
w organizowanym przez Pań-
stwa konkursie – te wydarze-
nia dają jasny i czytelny sy-
gnał do rynku, do klientów, 
że rozwijamy się na róż-
nych polach. Od zawsze cha-
rakteryzowała nas najwyż-
sza jakość, co potwierdzają 





zdobywane rok-
rocznie wyróżnienia  
JAKOŚĆ ROKU. 
Pozostałe nagrody 
pokazują, że nasza 
marka jako taka 
jest coraz mocniej-
sza i że cieszy się 
zaufaniem użyt-
kowników, nawet 
gdyby zestawić ją 

z globalnymi koncernami 
produkującymi oryginalne 
materiały eksploatacyjne do 
drukarek.

Zatem stawiacie Państwo 
nie tylko na jakość, ale także 
na oszczędność i  ekologię.

- Zgadza się. Dotyczy to 
szczególnie naszych produk-
tów oświetleniowych.

Dlaczego właśnie tych?

- Ma to ścisły związek  
z nowym prawem obowią-
zującym od 1 września br. 
Od tego dnia bowiem obo-
wiązuje zakaz sprzedaży 
100-watowych żarówek tra-
dycyjnych, żarowych. Jest 
to pierwszy etap zmian na 
rynku oświetleniowym, któ-
re zakładają całkowite usu-
nięcie z rynku dotychczaso-
wych, przestarzałych źródeł 
światła. Rozpoczęła się era 
żarówek energooszczędnych 
oraz LEDowych. Ich główne 
zalety to właśnie oszczędność  
i ekologiczność.

Z czego wynikają te cechy?
- Zarówno żarówki ener-

gooszczędne, jak i te typu 
LED, charakteryzują się zde-
cydowanie mniejszym pobo-
rem energii elektrycznej. Dla 
przykładu: energooszczęd-
ny odpowiednik 100-wato-
wej żarówki pobiera tylko 
20W. Jeszcze większą róż-
nicę widać w halogenach: 







odpowiednik tradycyjne-
go halogenu 35W można 
już zastępować szerokokąt-
nym halogenem Power LED 
o mocy jedynie 2,8W. Proszę 
zauważyć, o ile mniej ener-
gii wymaga rozświetlenie 
pomieszczenia, przy uży-
ciu najnowszych rozwiązań 
technologicznych. Dodat-
kowym ich atutem jest tak-
że długi cykl życia – żarów-
ka energooszczędna będzie 
nam służyć nawet 8 – 10 lat, 
a LEDowa kilkanaście. 

To prawda, ale prawdą jest 
również, że za nowinki technolo-
giczne trzeba więcej zapłacić…

- Zamianę tradycyjnych 
żarówek na nowoczesne na-
leży traktować jak inwestycję 
i to wcale nie długotermino-

wą. Już po kilku miesiącach 
użytkowania produktów 
energooszczędnych odczuje-
my znaczną ulgę przy opła-
tach za energię elektryczną.

Poza tym, żarówki energo-
oszczędne nie są nowością na 
rynku – są dostępne już kil-
ka lat. Faktem jest natomiast, 
że wiedza i świadomość Po-
laków dotycząca tych pro-
duktów jest wciąż zatrważa-
jąco znikoma. Pewnie dlatego 
szacuje się ich obecność w na-
szych domach na poziomie 
niespełna 3%. Zmiana pra-
wa niemal wymusiła na nas 
zainteresowanie alternatyw-
nymi rozwiązaniami w dzie-
dzinie oświetlenia. Staną się 
zatem coraz bardziej dostęp-
ne, a co za tym idzie - rów-
nież tańsze.

Czy tak samo będzie  
w przypadku LEDowych źró-
deł światła?

- W dłuższej perspektywie 
z pewnością tak. Są to naj-





nowsze osiągnięcia w bran-
ży, ciągle się rozwijające, cią-
gle poddawane innowacjom. 
Potrzeba tu czasu z jednej 
strony na dopracowanie jak 
najlepszego produktu, z dru-
giej strony - na przyzwyczaje-
nie klienta do nowości.

Jakie są największe zalety 
LEDów?

- Ich główna cecha to bar-
dzo duża skuteczność świetl-
na, czyli wysoka jasność przy 
niskim zużyciu prądu. Ponad-
to żarówki LED charakteryzu-

ją się najdłuższą żywotnością 
ze wszystkich dostępnych 
obecnie źródeł światła. Się-
ga ona nawet 30.000h, czy-
li blisko 30 lat! Zastosowane 
w nich najnowsze rozwiąza-
nia technologiczne gwaran-
tują wysoką odporność na 
wstrząsy, uderzenia i wibra-
cje. W konsekwencji LED mo-
żemy traktować jako urządze-
nia bezawaryjne. 

LEDy są ekologicznym i bez-
piecznym rozwiązaniem

- Zgadza się, żarówki 
LED nie zawierają szkodli-
wej dla środowiska rtęci. Po-
nadto nie grzeją się, tak więc 
nie ma obaw, że możemy się 
oparzyć.

Jak widać LEDy to prawdzi-
wa technologia przyszłości.

- Rzeczywiście LEDy stają 
się coraz bardziej popularne  
i zyskują zastosowanie w wie-
lu nowych branżach jak cho-
ciażby samochodowa.

Ale nie tylko. Branża re-
klamowa, meblarska czy 
aranżacji wnętrz to obszary, 
w których LEDy zdobywa-







ją coraz mocniejszą pozycję. 
Szczególny tryumfy świę-
cą tutaj paski LEDowe. Dzię-
ki swojej giętkości mogą być 
użyte w miejscach trudno 
dostępnych dla tradycyjnych 
źródeł światła. Mogą na przy-
kład być wpuszczane w kra-
wędzie ram, mebli, a nawet 

w fugi między płytkami ce-
ramicznymi. Idealnie spraw-
dzają się jako podświetlenia 
przy wyznaczaniu długich li-
nii świetlnych.

Czy LEDowe źródła świa-
tła dostępne są w wersjach 
kolorowych?

- Oczywiście. W naszej 
ofercie znajdują się halogeny 
LEDowe w czterech kolorach 
– czerwonym, żółtym, zie-
lonym i niebieskim. Ponad-
to produkujemy także halo-
geny w dwóch odcieniach 
bieli – ciepłym i chłodnym. 
Wspomniane wcześniej paski  
LEDowe również dostępne są 
w wymienionych barwach.

Produktem, który zawoju-
je rynek, jest jedna z naszych 
nowości. Skonstruowaliśmy 
żarówkę, która przy użyciu 
pilota na podczerwień zmie-
nia kolor. Takie rozwiąza-
nie pozwala na częste zmia-
ny aranżacji wnętrz i doboru 
kolorystyki  pomieszczenia 
do oczekiwanego nastroju,  
a wszystko przy wykorzysta-
niu 1 modelu żarówki!



ActiveJet podpowiada:
przed zakupem nowoczesnych źródeł światła 
warto:

sprawdzić klasę energetyczną żarówki, ich oznaczenie to a, 
b lub c. najlepsze produkty mają klasę energetyczną a.
zapoznać się z tabelą energetyczną zamieszczoną na 
opakowaniu żarówki, która zawiera informacje o ilości 
cykli włączeń i wyłączeń danej żarówki. ta informacja 
wskazuje m.in. cykle włączeń i wyłączeń, ilość godzin, 
oraz ilość lat świecenia. na rynku dostępne są świe-
tlówki w przedziale od 3tys. do 15tys. godz., czyli moż-
na przyjąć od 3 do 15 lat żywotności.
obejrzeć żarówkę i sprawdzić jakość jej wykonania. pre-
cyzyjnie wykonany produkt daje nam większą gwa-
rancję wiarygodnego pochodzenia i długotermino-
wego użytkowania.
jeszcze w sklepie zapalić żarówkę na próbę i sprawdzić:

jak szybko osiąga pełną moc świetlną, potocznie 
mówiąc - jak szybko się rozgrzewa. szybki start żarów-
ki (Quick start) określa się na jednosekundowy czas, w któ-
rym świetlówka osiąga 70% jasności.
jakim światłem żarówka po zapaleniu i rozgrzaniu świeci. 
należy wybierać żarówki dające ciepłe, jasne światło, bez 
niebieskich i różowych poświat.













MATERIAŁY BIUROWE	|	MARKA ACTIVEJET UBIEGA	SIĘ	O	ZŁOTĄ	NAGRODĘ	JAKOŚĆ	ROKU

Przyświeca nam jakość i oszczędność!
Rozmowa	z	Rafałem Ornowskim,	dyrektorem	marki	ActiveJet	w	firmie	ACTION	S.A.

Marka ActiveJet ubiega się  
o Złotą Nagrodę JAKOŚĆ ROKU. 
Czym zaskoczycie Państwo ka-
pitułę konkursu w bieżącym 
roku?

- Rok 2009, ze względu na 
kryzys gospodarczy jest cza-
sem sprawdzianu dla kie-
rownictwa spółek. Wiele firm 

upada, traci klientów, notu-
je spadające wyniki sprzeda-
ży. Szuka oszczędności, moż-
liwości zminimalizowania 
kosztów. Często odbywa się 
to kosztem jakości wytwarza-
nych produktów czy świad-
czonych usług.

My nie stosujemy takiej po-
lityki. Co więcej, uważamy, że 
właśnie jakością zwycięża się 
w trudnych czasach na ryn-
ku. To pozwala nam na utrzy-
manie stałych klientów, osią-
gnięcie wzrostów sprzedaży  
i wypracowanie zysków. 

Ponadto kapitułę konkur-
su JAKOŚĆ ROKU powinien 
zainteresować fakt, że jeste-
śmy firmą mocno innowa-
cyjną. Mamy ogromne zaple-
cze badawczo – rozwojowe, 
pracujące nad nowymi pro-
duktami. Inwestujemy stale 
w nowe rozwiązania, wpro-
wadzamy na rynek coraz cie-
kawsze produkty. 

Na przykład?
- Naszą ostatnią nowo-

ścią jest halogen LEDowy  
o podwójnej mocy świetlnej 
– Power Chip LED. Zastoso-

wanie najnowszej tech-
nologii pozwala na 

zwiększenie efek-
tywności pracy 
takiego haloge-
nu bez koniecz-
ności dodawania  
w nim diod. 
Nasz Power 
Chip LED to no-
wość na polskim 
rynku, oczywi-
ście o najlepszych 
p a r a m e t r a c h 
jakościowych.

Mam na-
dzieję, że te 
a r g u m e n t y 
utwierdzą ka-
pitułę konkursu 
w przekonaniu 

o słuszności przy-
dzielenia Złotej Na-

grody JAKOŚĆ ROKU 
marce ActiveJet.

Tego życzę i dzię-
kuję za rozmowę.

Krzysztof Stadler
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fesjonalizm naszych usług. 
Starannie dobieramy kadrę 
menadżerską i dbamy o jej 
ciągły rozwój. Uczciwie trak-
tujemy naszych partnerów, co 
owocuje ich zaufaniem i ko-
rzystną współpracą na lata - 
mówi Mirosław Subczyński.

Dzięki nowoczesnym, cer-
tyfikowanym metodom zarzą-
dzania EVER GRUPA uzysku-

eVer	 GrUPa	 już	 drugi	 rok		
z	 rzędu	 udowadnia,	 że	 jakość	
świadczonych	przez	nią	usług	
niezmiennie	utrzymuje	się	na	
najwyższym	poziomie.	Kapituła	
konkursu	po	raz	kolejny	doce-
niła	starania	firmy	w	zakresie	
prowadzonej	 polityki	 jakości		
i	nominowała	eVer	GrUPĘ	do	
tytułu	JaKOśĆ	rOKU	2009.	

- Tegoroczna nominacja jest 
dla nas powodem do dumy. 
Stanowi jednocześnie natu-
ralną kolej rzeczy dla firmy 
EVER GRUPA, jako spółki 
konsekwentnie realizującej 
swoje założenia i traktującej 
priorytetowo jakość obsługi 
klientów – mówi Mirosław 
Subczyński, prezes zarządu 
EVER GRUPA Sp. z o.o.

Firma specjalizuje się  
w usługach z zakresu sprzą-
tania obiektów, cateringu, 
ochrony mienia i konserwa-
cji budynków. Ever Rest, Ever 
Clean, Ever Tech i Ever Group 
to nazwy podstawowych seg-
mentów działalności spółki. 

Bieżący rok to czas dyna-
micznego rozwoju segmentu 
działalności firmy związane-
go z ochroną. EVER Group to 
kompleksowa usługa ochro-
ny mienia dla obiektów. - Za-
pewniając bezpieczeństwo 
osobom, firmom i ich pracow-
nikom, dbamy o pełny pro-

Czy	twój	komputer	zachowuje	
się	ostatnio	inaczej	niż	zwykle?	
Gubi	pliki	lub	nie	daje	się	urucho-
mić?	Możliwe,	że	padł	ofiarą…	
wirusa.	 Jednego	 z	 tysięcy,	
jakie	 powstają	 każdego	 dnia	
w	 jednym	 celu	 –	 przejąć	 Twój	
komputer!	 wirusy	 mnożą	 się		
w	przerażającym	tempie,	a	użyt-
kownicy	często	nie	mają	pojęcia,	
na	ile	zagrożeń	narażone	jest	ich	
narzędzie	pracy.	

- Codziennie pozyskujemy 
od 250 MB do 8 GB szko-
dliwych kodów - wirusów, 
które w niesamowitym 
tempie rozprzestrzenia-
ją się w sieci – z niepoko-
jem stwierdza Grzegorz  
Michałek, główny pro-
gramista ArcaBit Sp. z o.o. 
- Jako twórca programów 
antywirusowych ze sporym 
doświadczeniem, pamiętam 
czasy, kiedy dziennie pozy-
skiwaliśmy około trzydzie-
stu nowych wirusów. Dziś 
liczymy je w tysiącach - do-
daje Grzegorz Michałek. 

Wirus komputerowy to nic 
innego jak prosty program, ale 
napisany po to, aby szkodzić. 
Straty mogą być bardzo do-
tkliwe, gdy złośliwe oprogra-
mowanie wykradnie numer 
karty kredytowej lub dane do 
naszego konta internetowe-
go. Jeżeli mamy szczęście, to 
tylko uszkodzi system opera-

cyjny. Czy możemy się przed 
nimi skutecznie chronić? 

- Absolutnie niezbędny 
jest program antywirusowy. 
Dobry program antywiruso-
wy. Pozwoli nie tylko chronić 
nasze poufne dane, ale tak-
że ograniczy dostęp np. dzie-
ciom do nielegalnych treści  

w Internecie. Uchroni nas tak-
że przed spamem – podkreśla 
Iwonna Banaszak, prezes za-
rządu ArcaBit Sp. z o.o. - Nasi 
specjaliści non stop monitoru-
ją sieć i szukają skutecznych 
szczepionek – dodaje. 

Najnowszym osiągnięciem 
ArcaBitu jest oprogramowanie 
antywirusowe ArcaVir ukry-

te w pendrivie. Dzięki takie-
mu produktowi, użytkownik 
może uruchomić komputer 
przy braku dostępu do syste-
mu operacyjnego, bezpiecznie 
przeskanować jego zasoby lub 
odzyskać utracone dane (np. 
wykorzystując dostępną na 
pendrivie wolną przestrzeń). 

Istnieje również możliwość 
wygodnej instalacji pakie-
tu ArcaVir bezpośrednio 
z poziomu niekasowalnej 
części urządzenia.

Innowacyjność Arca-
Viru zdobyła uznanie ka-
pituły konkursu JAKOŚĆ 
ROKU 2009 i nominację 
do tej prestiżowej nagro-
dy. - Wyróżnienie to jest 
dla nas potwierdzeniem 
wysokiej jakości oferowa-
nych przez nas rozwią-
zań i słuszności obranej  
5 lat temu drogi – podkre-
śla prezes Banaszak. 
ArcaBit to także jedyna 

firma z Polski, która znala-
zła się w gronie pierwszych 
trzech firm, jakie zdoby-
ły licencję od Microsoftu na 
ochronę systemu Windows 
Vista. Pierwszych trzech na 
całym świecie!

Żaneta Sosnowska
Więcej	na	www.arcabit.pl

PROGRAMY ANTYWIRUSOWE	|		SPÓŁKA	ARCABIT NOMINOWANA	
	 DO	TYTUŁU	JAKOŚĆ	ROKU	2009

ArcaVir – wyleczy 
twój komputer! 

USŁUGI OCHRONY	|		FIRMA	EVER GRUPA PRETENDUJE		
	 DO	SREBRNEJ	NAGRODY	JAKOŚĆ	ROKU

Profesjonalnie  
i bezpiecznie

Okiem klienta
- Firmę eVer GrUpa cechuje efektywna organizacja pracy, szczegó-
łowa kontrola jakości oraz stałe dążenie do podnoszenia poziomu 
jakości świadczonych usług, zapewnienia bezpieczeństwa i ochro-
ny w naszej firmie – mówi Andrzej Fedorowicz, dyrektor admi-
nistracyjny Faurecia Fotele samochodowe.
eVer GrUpa może cieszyć się również ogromnym uznaniem swoich 
pozostałych kontrahentów, do których należą m.in.: firma rUUKKi 
polska, canal+ czy wyższa szkoła menadżerska w warszawie.

je zwiększenie efektywności 
usług, co staje się ogromną 
korzyścią dla klientów. Firma 
zapewnia wykonanie wszyst-
kich czynności zgodnie z obo-
wiązującymi normami i prze-
pisami prawa. Pracownicy 
EVER GRUPY to ludzie spraw-
dzeni, przeszkoleni, rzetelni  
i uczciwi, a efektywny system 
kontroli jakości pozwala na 
skuteczny nadzór nad realiza-
cją powierzonych im zadań. 

W najbliższej przyszłości 
firma zamierza konsekwent-
nie realizować swoje działania 
w kierunku coraz doskonal-
szych rozwiązań i rozpocząć 
kolejny rok tytułem Srebr-
nej Nagrody JAKOŚĆ ROKU. 
Oprócz uznania Polskiego 
Centrum Badań i Certyfika-
cji firma ma na swoim koncie 
liczne wyróżnienia m. in. zna-
lazła się w rankingu Wehiku-
ły Czasu oraz uzyskała tytuł 
Solidnej Firmy za rok 2008.

Natalia Zarzeka

reklama




