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Zaproś  
jakość do domu

Każda inwestycja w naszym życiu wiąże się z wydat-
kiem. Planowanie kosztów to bardzo wymagające zada-
nie, szczególnie przy budowie domu. Polacy, aby spełnić 
swoje marzenia o własnych czterech kątach, coraz częściej 
decydują się na kredyt, który będą spłacać przez wiele lat. 
Nic dziwnego, że przy każdym zakupie na etapie budowy 
czy wyposażania wnętrz stoją przed wyborem pomiędzy 
jakością a ceną. Paradoksalnie w trudnych czasach świa-
towego kryzysu przeciętny klient wybiera produkty o wy-
sokim standardzie oferowane za rozsądne pieniądze.

Mateusz Klimek 

Potencjał łódzki
W połowie lat 90. ubiegłego wieku, niektóre obszary Pol-
ski zostały dotknięte przez negatywne skutki transfor-
macji gospodarczej. Oznaczało to upadek wielu przed-
siębiorstw, PGR-ów i narastające lawinowo bezrobo-
cie. Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna jest „ziemią 
obiecaną” nowych inwestycji w rejonie łódzkim oraz 
miejscem stałej pracy dla tysięcy ludzi.

Łukasz Bąk
Więcej na www.almot.pl

MOTORYZACJA | ALMOT ubiega się o tytuł JAKOŚĆ ROKU 2011

Junak wraca na drogi
Legendarna szczeciń-
ska konstrukcja zaskar-
biła sobie uznanie użyt-
kowników od rozpo-
częcia produkcji w 1956 
roku, aż po jej zakończe-
nie 9 lat później. Histo-
ria „Polskiego Harley’a” 
– tak określano Junaka, 
pokryła się grubą war-
stwą kurzu. W 2009 roku 
na wskrzeszenie marki 
zdecydowała się firma 
ALMOT. Czy projekt ma 
szansę powodzenia?
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 Rok 2011 jest dla DOLKOMU 
czasem szczególnym. 30 
września świętowali Pań-
stwo jubileusz 10-lecia istnie-
nia spółki. Jak podsumowuje 
Pan całe wydarzenie? 

 Uroczystość jubileuszowa 
była wyjątkowa zwłaszcza 
dla pracowników DOLKOMU. 
Wielu z nich zostało odznaczo-

nych medalami. Za co przy-
znane zostały te wyróżnienia?

 Potencjał ludzki decyduje 
również o jakości świadczo-
nych przez Państwa usług.

 Co dokładnie wchodzi w za-
kres Państwa działalności?

 Państwa praca przekłada 
się na jakość i  bezpieczeń-
stwo podróżowania koleją. 
W  jaki sposób DOLKOM dba 
o te dwa aspekty?

 Dziękuję za rozmowę. 
Marta Prusek-Galińska

Monika Klimczyk

Siła w ludziach
Synergia wiedzy i  po-
tencjału jest szczególnie 
istotna w dobie postępu 
technologicznego. Łącze-
nie kultur organizacyjnych 
– z jednej strony doświad-
czonej, wieloletniej kadry, 
z drugiej młodych, chłon-
nych wiedzę absolwen-
tów krajowych uczelni – 
stanowi kierunek obrany 
przez Przedsiębiorstwa 
Robót Komunikacyjnych 
w  Krakowie S.A. – wio-
dącego przedstawiciela 
branży budownictwa in-
frastruktury kolejowej.

KOLEJNICTWO | DOLKOM świętuje 10-lecie istnienia

Dolnośląski twórca bezpiecznej kolei

Łukasz Bąk
Więcej na www.road.com.pl

BRANŻA BUDOWLANA | ROAD wyróżniony nominacją do tytułu JAKOŚĆ ROKU 2011

Twórcy  
„betonowych” innowacji

Wynalezienie betonu zawdzięczamy Asyryjczy-
kom. Za sprawą Rzymian stał się on podstawo-
wym materiałem budowlanym. Mimo, że znany 
jest od tysiącleci, wciąż można wprowadzać in-
nowacje w jego wytwarzaniu. Na prawdziwego 
lidera w tej dziedzinie wyrosło przedsiębiorstwo 
Road, które od 18 lat rewolucjonizuje budownic-
two swoimi produktami.
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Jamicon to jedna z pierwszych firm, które zajęły się 
importem i dystrybucją systemów nawigacyjnych na 
polskim rynku. W ostatnim roku jej asortyment zo-
stał poszerzony o nowe modele nawigacji. Urządze-
nia zyskały uznanie ekspertów oraz klientów, czego 
dowodem było otrzymanie wielu nagród. Rozbudo-
wie uległ również dział eksportu, który w tej chwili 
koncentruje się na zwiększeniu udziałów marki Na-
vRoad na rynkach europejskich.

Natalia Zarzeka Magdalena Pułym

Łukasz Bąk

Szerokiej drogi Moc Świata Saun
Jesień jest porą roku, która wzmaga zmęczenie i podat-
ność organizmu na choroby. Krótszy dzień i niska tempe-
ratura nie wpływają korzystnie na nastrój. Skutecznym 
lekarstwem na jesienną depresję oraz źródłem przy-
pływu nowych sił witalnych jest sauna. Kompleksowe 
możliwości zdrowotnego relaksu daje Świat Saun w Aqu-
aparku „Nemo – Wodny Świat” w Dąbrowie Górniczej.

Pogromcy elektryki
W obecnych czasach eks-
pert w  danej dziedzinie 
jest na wagę złota. Mia-
nem specjalisty w insta-
lacjach elektroenergetycz-
nych może poszczycić się 
obchodzące w tym roku 
okrągłą rocznicę dwudzie-
stolecia Przedsiębiorstwo 
Produkcyjno Usługowo 
Handlowe Elstan z Siemia-
nowic Śląskich. 

REKLAMA REKLAMA

Luksusowy widok

Katarzyna Czenczek

Od stuleci okna odgrywają w naszych domach klu-
czową rolę. Ciepłe promienie słoneczne wpadające do 
pokoju czy odrobina świeżego powietrza to tylko nie-
które skojarzenia związane z tym elementem wnętrza. 
Jeleniogórska fabryka ASTOL od ponad 20 lat udowad-
nia, że okno może oznaczać również prestiż i luksus.  
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TEKSTYLIA | Fabryka Firanek WISAN wzbogaca swoją ofertę o usługę aranżacji wystroju okien

Piękno, które inspiruje
WISAN od 60 lat upiększa nasze domy dostarczając firany, 
zasłony i obrusy, które nadają pomieszczeniom wyjąt-
kowy charakter. Idąc z duchem czasu, firma stworzyła 
nowy dział – dekoratornię. Eksperci ze skopańskiej fa-
bryki zajmą się teraz również aranżacją wystroju okien. 
Będą pomagać swoim klientom stworzyć nowoczesne 
wnętrze, wydobywając z niego ukryte piękno.

Magdalena Pułym
Więcej na: www.wisan.pl

 Salon Excellent specja-
lizuje się w spełnianiu ma-
rzeń o stylowych i efektow-
nych wnętrzach. 

 Słyną Państwo z niezwy-
kle indywidualnego podej-
ścia do klienta. W jaki spo-

sób rozpoznajecie jego 
potrzeby?

 Co w Państwa salonie za-
sługuje na szczególną uwagę 
klienta? 

 Dziękuje za rozmowę. 
Natalia Zarzeka 

WYPOSAŻENIE WNĘTRZ | EXCELLENT pretenduje do tytułu JAKOŚĆ ROKU ZŁOTO 

Liczy się wnętrze 
REKLAMA
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 W ostatnim czasie na rynku 
pojawiły się produkty z serii 
„Zielona Ochrona”. Jest to 
nowoczesna marka środków 
owadobójczych oraz produk-
tów przeciw szkodnikom, 
których działanie nie ma ne-
gatywnego wpływu na środo-
wisko zewnętrzne.

 Konkurencja w  tym seg-
mencie jest duża. Co stanowi 
o Państwa przewadze?

 W tym roku Państwa konse-
kwencja została nagrodzona 
nominacją do tytułu JAKOŚĆ 
ROKU ZŁOTO czyli najwyż-
szego odznaczenia w  naj-
większym projakościowym 
konkursie w Polsce.

 W  jaki sposób uniknąć 
ataku szkodników? 

 Proszę wymienić naj-
mocniejsze strony Państwa 
spółki. 

 Proszę powiedzieć o  naj-
większym dotychczasowym 
sukcesie firmy.

ZWALCZANIE SZKODNIKÓW | VACO pretenduje do nagrody JAKOŚĆ ROKU ZŁOTO 

Vaco – walczymy i zwyciężamy! 
 Czyli ludzie, jako najważ-

niejsza komórka funkcjono-
wania firmy?

 Co planują Państwo w naj-
bliższej przyszłości?

 Dziękuję za rozmowę.
Natalia Zarzeka

Zapraszamy do współpracy: 
www.vaco.pl 

REKLAMA REKLAMA
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URZĄDZENIA FISKALNE | ELZAB wiodącym graczem na rynku urządzeń fiskalnych

Kasowa marka

POLIGRAFIA | Drukarnia ATTYLA w gronie nominowanych do tytułu JAKOŚĆ ROKU 2011

Zamojski Gutenberg

Marta Prusek-Galińska

ELZAB to marka łącząca niezawodność urządzeń, 
atrakcyjną w stosunku do jakości cenę i popularność 
rynkową, z której rzadko zdajemy sobie sprawę ro-
biąc codzienne zakupy. Urządzenia fiskalne zabrzań-
skiego producenta można bowiem spotkać w skle-
pach niemal każdej polskiej miejscowości. 
Od kilku miesięcy znajdują się także m.in. 
w licznych gabinetach lekarskich i kan-
celariach prawniczych. O tak dużym za-
interesowaniu urządzeniami ELZAB-u de-
cyduje przede wszystkim ich wysoka ja-
kość i funkcjonalność. Walory te doceniane 
zostają również przez niezależne gremia, m.in. 
kapitułę konkursu JAKOŚĆ ROKU, która nomino-
wała spółkę do SREBRNEJ JAKOŚCI ROKU. 

Zamojska firma poligraficzna Attyla funkcjonuje na rynku 
od 1990 roku. Tradycje drukarskie Zamościa sięgają jed-
nak XVI wieku, kiedy to staraniem kanclerza miasta Za-
mościa, Jana Zamoyskiego, założona została Akademia 
Zamojska wraz z działającą na jej usługach drukarnią 
akademicką. W pierwszych latach swojej działalności 
Drukarnia Attyla mieściła się właśnie w jej historycznych 
budynkach. Dzisiaj posiada już nowoczesną siedzibę, 
przystosowaną do potrzeb rozbudowanej hali maszyn.

Sylwia Kardasz

Wydawnictwo GREENart zostało założone w marcu 2006 roku przez 
Jacka Kardasza. Prowadzi ścisłą współpracę z Drukarnią Attyla S.J. 
w Zamościu, w której znajduje się jego siedziba.

Najważniejszym celem wydawnictwa jest połączenie tradycji 
i nowoczesności dla dobra polskiej książki i czytelnictwa. GREENart 
zajmuje się opracowaniem technicznym, publikacją, promocją oraz 
dystrybucją – w tym internetową – książek oraz innych materiałów 
redakcyjnych. Szczególnymi względami otacza autorów, którzy do-
tychczas nie zaistnieli na rynku wydawniczym, a ich dzieła mają ku 
temu potencjał.

Misją wydawnictwa GREENart jest wykorzystanie nowoczesnej 
technologii do promowania myśli, wymiany poglądów, przepły-
wu informacji oraz ułatwienia dostępu do zasobów polskiego do-
bra naukowo-kulturowego jak najszerszemu gronu społecznemu. 
Przy pomocy innowacyjnych metod zapisuje dorobek tradycyjnej 
myśli wydawniczej.

Główne cele wydawnictwa to:
 maksymalne wykorzystanie nowoczesnej technologii dla potrzeb 
i wygody czytelników,
 promowanie polskich debiutantów,
 umożliwienie zaistnienia na rynku wydawniczym każdemu autoro-
wi, w szczególności ludziom młodym, ambitnym i utalentowanym,
 stały rozwój wydawnictwa i zbudowanie silnej, rozpoznawalnej 
marki jako synonimu wysokiej jakości.

oprac. Łukasz Bąk
Więcej na: www.attyla.eu

ZDANIEM EKSPERTA

Jak debiutant może wydać książkę?
- Autor sam może podjąć się finansowania książki lub znaleźć spon-
sora, a my zajmiemy się jej wydaniem i dystrybucją. Po przesłaniu do 
nas tekstu, szacujemy objętość gotowej książki, wyceniamy i przed-
stawiamy propozycję. Po akceptacji warunków wydajemy i rozpro-
wadzamy pozycję wydawniczą. Dla nas nie ma minimalnego nakładu. 
Dzisiejsza technika pozwala nam na wydrukowanie nawet 10 sztuk 
danej publikacji lub rodzinnego albumu w oprawie twardej. Prosimy 
o nadsyłanie propozycji drogą mailową na adres: wydawnictwo@at-
tyla.eu – mówi Jacek Kardasz, właściciel drukarni Attyla S.J.

 Panie Prezesie, ProfMe-
dia istnieje stosunkowo 
krótko, a już może zapisać 
na swoim koncie pierwsze 
sukcesy.

 Na czym polega to inno-
wacyjne podejście?

 Jak to jest możliwe?

 Jak przebiega współpraca 
z klientem?

 Za co płaci klient?

 ProfMedia to start-up, 
który powstał dzięki Anio-
łom Biznesu. Czy dziś firma 
nadal potrzebuje środków 
na rozwój?

 Dziękuję za rozmowę. 
Marcin Kałużny 

NOWE TECHNOLOGIE I Innowacyjne rozwiązania PROFMOVIES.COM 

Najlepsi w Google 
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VI edycja konkursu 
dobiega końca

Został tylko miesiąc na zgłoszenie 
- nie czekaj!

Już dziś potwierdź swoją jakość

w w w . j a k o s c r o k u . p l




