krajowy biuletyn certyfikacji

24–30 stycznia 2014 r.

35

Kompleksowo wspieramy firmy w rozwoju

Statuetka Polish Exclusive

Rozmowa z Marcinem Andrzejewskim, dyrektorem programowym Centralnego Biura Certyfikacji Krajowej, jednostki
przyznającej certyfikaty w ogólnopolskich konkursach branżowych.
Firmy, które rosną dzięki rozwojowi i ulepszeniom, nie zginą. Ale kiedy firma przestaje być twórcza, kiedy uważa, że osiągnęła
doskonałość i teraz musi tylko produkować – już po niej.
Henry Ford
Centralne Biuro Certyfikacji Krajowej,
którego jest Pan dyrektorem, to jedna z wielu
instytucji, przyznających godła jakości w
Polsce. Dlaczego warto ubiegać się o nagrodę
branżową akurat w państwa jednostce?
Prestiż, wiarygodność i wysoka specjalizacja
to czynniki sukcesu, które wpływają na coraz większą popularność naszych konkursów
wśród przedsiębiorców. Działamy rzetelnie,
mamy czytelne zasady rekrutacji i nominacji,
a laureatom zapewniamy wymierne profity.
Na czym polega specjalizacja, o której Pan
wspomniał?
Ogólnopolskie konkursy o tytuł Firma Roku
oraz Polish Exclusive, które organizujemy od
15 lat, mają w ciągu roku kilka odsłon. Poszczególne edycje adresujemy do ściśle określonej
branży, np. budowlanej, hotelarskiej, medycznej czy edukacyjno-szkoleniowej. Dzięki temu
możemy przyjąć wyspecjalizowane kryteria
oceny, odmienne dla wybranej gałęzi rynku.
Selektywnie dobieramy narzędzia weryfikacji
zgłoszeń i skład Kapituły Konkursu. Wysoko
stawiamy poprzeczkę, aby już na etapie nominacji wyeliminować podmioty, które nie spełniają określonych standardów. Nagradzamy
tylko najlepszych w swojej dziedzinie.
Czy oznacza to, że małe firmy i mikroprzedsiębiorstwa mają mniejsze szanse na uzyskanie certyfikatu jakości?
Ależ skąd! Rodzinne firmy, rzetelne i dobrze
zarządzane to silny filar polskiej gospodarki i

wśród nich znajdujemy perełki, które swobodnie mogą konkurować z największymi. Naszym
celem jest promocja przedsiębiorców inwestujących we własny rozwój, odznaczających się
biznesową odwagą i z sukcesem realizujących
założone cele. Wśród laureatów, którzy do tej
pory uzyskali certyfikaty jakości w naszych
konkursach, znaczne grono to właśnie małe
przedsiębiorstwa.
Jak wygląda procedura nominacji do
poszczególnych konkursów, czy firmy mogą
same zgłaszać swój udział?
Na naszej stronie internetowej na bieżąco są
ogłaszane konkursy adresowane do poszczególnych sektorów rynku. Od tego momentu trwa
przyjmowanie zgłoszeń. Firma może zgłosić się
sama, może zostać nominowana do tytułu przez
jej partnera biznesowego, organizację pożytku
publicznego czy klienta. Część nominacji przyznaje także nasze biuro. Pierwszy krok jest zatem
w zasięgu każdego przedsiębiorcy, który uważa,
że jego działalność wyróżnia się na tle konkurencji. Na etapie weryfikacji zgłoszeń, nasi eksperci
dokonują oceny przedłożonej dokumentacji i
rekomendacji, określonych regulaminem. Do
kolejnego etapu przechodzi zawężone grono
kandydatów. Kapituła Konkursu przystępuje
do dalszych analiz pozycji rynkowej poszczególnych kandydatów na podstawie raportów z
przeprowadzonych wizytacji i wyników badań
marketingowych. Laureaci są ogłaszani na konferencji prasowej w siedzibie PAP. Dodam, że
zgłoszenie do konkursu jest nieodpłatne.

Co zyskują laureaci Państwa konkursów?
Certyfikat jakości, sam w sobie, potwierdza rzetelność i najwyższą jakość świadczonych usług
bądź oferowanych przez Laureata produktów.
Rozpoznawalne godło pozwala wyróżnić się na
tle konkurencji, co zwłaszcza w sytuacji kryzysu,
ma niebagatelne znaczenie. Jak pokazują wyniki
badań, realizowanych przez naszą jednostkę, godło Firma Roku zapewnia wzrost zainteresowania firmą wśród klientów detalicznych oraz
rozwój relacji biznesowych. To przekłada się na
poziom zaufania inwestorów i lojalności konsumentów. Laureaci zyskują lepszy wizerunek,
gruntujący ich pozycję w branży, a co za tym,
idzie także nowych klientów i wzrost zysków.
Promocja, jaką zapewniamy laureatom przy
współpracy z naszymi partnerami – agencjami
PR i marketingową oraz PAP i ogólnopolskimi
mediami, pozwala dotrzeć z informacją o firmie
do szerokiego grona potencjalnych klientów.
CBCK wspiera firmy w rozwoju, ułatwiając
im wejście na rynki zagraniczne. Na czym
polega pomoc Biura w tym zakresie?
Dzięki relacjom biznesowym, jakie wypracowaliśmy w toku wieloletniej obecności
w branży, wspieramy firmy w ich planach
rozszerzenia działalności o nowe rynki, także
zagraniczne. Pomagamy w pozyskaniu stosownych kontaktów oraz dopełnieniu wymaganych formalności i procedur. Potrzeby
przedsiębiorców się różnią, dlatego za każdym razem nasze zaangażowanie przybiera
inne formy i ma inny zakres.

Szanowni Państwo,
Zapraszamy do lektury kolejnego wydania Krajowego Biuletynu Certyfikacji, przewodnika
przybliżającego idee i zasady ogólnopolskich
konkursów branżowych.
W rozmowie z Marcinem Andrzejewskim, dyrektorem programowym CBCK, przedstawiono praktyczne uwagi, dotyczące udziału w
procesie certyfikacji oraz profity wynikające z
uzyskania godła jakości. Na przykładzie laureatów ubiegłorocznych edycji konkursów o tytuł Firma Roku, skonfrontowano oczekiwania
przedsiębiorców i fakty związane z otrzymanym
tytułem. Profile partnerów programowych i medialnych pozwolą zapoznać się zakresem możliwości promowania marki i firmy w kontekście
uzyskanej nagrody branżowej.
Redakcja

Jakie są Państwa plany konkursowe
na najbliższe półrocze?
W lutym startuje tegoroczna edycja konkursu
Firma Szkoleniowa i Doradcza Roku 2014.
Na marzec zaplanowaliśmy konkurs dla placówek oświatowych - od uczelni wyższych po
przedszkola i żłobki. W maju rusza konkurs
Polish Exclusive w dwóch kategoriach: Ekskluzywna Polska Marka oraz Ekskluzywna
Marka zagraniczna dostępna na polskim
rynku. Szczegóły już wkrótce na www.certyfikacjakrajowa.org.pl .
Dziękuję za rozmowę.
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Laureaci Konkursów Branżowych podczas Gali Finałowej w Hotelu Marriott w Warszawie.

Laureaci Ogólnopolskich Konkursów Branżowych Roku 2013
Laureat Konkursu Firmy Szkoleniowe i Doradcze
Roku 2013 w kategorii Firma Szkoleniowa Roku 2013

Michał Wasilewski - Prezes Gamma
wraz z Certyfikatem

Gamma
Bierzemy odpowiedzialność za rezultaty
Gamma to dynamicznie rozwijająca się firma szkoleniowo-doradcza, która
na wiele sposobów wspiera organizacje w efektywnym planowaniu i realizacji działań związanych z rozwojem ich pracowników. Na ofertę firmy składają się trzy linie biznesowe: szkolenia, doradztwo z zakresu HR, coaching
oraz Gamma Discover, angażująca ekspertów z różnych środowisk – filmowych, artystycznych, survialowych – i zajmująca się organizacją wydarzeń integracyjnych oraz rozwojowych.

Szczególnym wyróżnieniem jest dla nas to, że tytuł „Firmy Szkoleniowej Roku” zdobyliśmy drugi raz
z rzędu. Oznacza to, że opinia, jaką mamy wśród klientów, nie powstała przez przypadek czy dzięki jakiejś intensywnej kampanii marketingowej, ale dzięki wykonanej pracy. - powiedział Michał Wasilewski, prezes zarządu Gamma. – Nagroda jest dla nas potwierdzeniem słuszności obranej drogi rozwoju,
a dla naszych pracowników powodem do dumy i satysfakcji z wykonywanej pracy.
Strona www: www.projektgamma.pl

FIRMA

Laureat Konkursu Placówka Oświatowa Roku 2013
w kategorii Uczelnia Wyższa Roku 2013
Sopocka Szkoła Wyższa (SSW) jest uznaną uczelnią, która w rankingach edukacyjnych zajmuje wysoką pozycję. W 2013 roku otrzymała Godło Uczelnia Wyższa Roku 2013.
Piętnastoletnią tradycją SSW jest kształcenie wysoko wykwalifikowanych
specjalistów, którzy z powodzeniem konkurują na wymagającym rynku
pracy. Wiedza, którą oferujemy oraz umiejętności, które kształtujemy, dają
gwarancję zrealizowania się w ponadczasowych zawodach.
Rektor Sopockiej Szkoły Wyższej
Przygotowując naszą ofertę z informacjami o studiach licencjackich, inżyprof. Teresa Martyniuk
nierskich i magisterskich szczególnie wnikliwie, braliśmy pod uwagę analizy
zawarte w Raporcie Komisji Europejskiej „Europa 2020”.
Plany i programy studiów są konsultowane z przedstawicielami biznesu i instytucji branżowych oraz
z absolwentami naszej uczelni tak, aby spełniały wymagania i oczekiwania studentów. Naszym celem jest, aby absolwenci naszej uczelni odnosili satysfakcję z pracy zawodowej oraz mogli kontynuować dalsze kształcenie zgodnie z wybraną ścieżką kariery.
Przywiązujemy dużą wagę do procesu kształcenia, w którym uczestniczy 140 nauczycieli akademickich i praktyków gospodarczych Realizujemy go wykorzystując nowoczesne technologie informatyczne: e-learning, wszechstronny, mobilny dostęp do Internetu, a także wspierając pozanaukową
działalność studencką w samorządzie studenckim, w kołach naukowych, klubach sportowych, kołach zainteresowań, a nawet chórze SSW.
Uczelnia oferuje kształcenie w dwóch obszarach: biznesu i architektury.
Nasi absolwenci cenią sobie Sopocką Szkołę Wyższą z uwagi na poziom kształcenia i ponadczasowe
kierunki studiów oraz innowacyjne specjalności, praktyki i staże w kraju i za granicą, studiowanie
w partnerskich uczelniach zagranicznych.

SZKOLENIOWA

Laureat Konkursu Placówka Oświatowa Roku 2013
w kategoriach Liceum Roku 2013 oraz
Gimnazjum Roku 2013
I Prywatne Liceum oraz I Prywatne Gimnazjum
Ogniem może zarazić jedynie ten, kto sam płonie
Prywatne Centrum Edukacyjne, którego jestem właścicielką i dyrektorem, to
szeroka oferta edukacyjna skierowana do wielu grup wiekowych. Moje placówki prowadzą kształcenie dorosłych na poziomie gimnazjum, ponadgimnazjalnym, oraz na wielu kierunkach w studium zawodowym. Jego jakość
potwierdza wysoka zdawalność egzaminów zawodowych. Placówką – matką
Alicja Wojciechowska Dyrektor Prywatdla mojej działalności jest szkoła w Białogardzie. Działają tu z powodzeniem
nych Szkół SUKCES w Białogardzie
także szkoły młodzieżowe. W LO młodzież uczy się w klasach mundurowych.
Porozumienia z Jednostką Wojskową w Świdwinie, KPP i PK PSP w Białogardzie, współpraca z wyższymi uczelniami w kraju, z wieloma instytucjami, wykwalifikowana kadra są gwarancją jakości świadczonych usług. Od września b.r. gimnazjum jako 8 szkoła w kraju, kształci dzieciaki w klasie tabletowej.
Ważnym aspektem jest dobór kadry-nauczycieli z pasją. Jestem nauczycielem i wiem, że zarazić ogniem
może jedynie ten, kto sam płonie. Moja szkoła na miarę XXI wieku, wyposażona jest w najnowszy
sprzęt. Uczniowie kształcą się w świetnie wyposażonych pracowniach specjalistycznych. Nauka w nich
z nudnej konieczności, staje się fascynującą przygodą. Mój niespokojny duch sprawia, że nie ustaję
w poszukiwaniu coraz to nowych rozwiązań, wyzwań, które stawiam pracownikom i uczniom.
Placówki PCE: I Prywatne LO oraz I Prywatne Gimnazjum zostały Laureatami Godła: Liceum
Roku 2013 oraz Gimnazjum Roku 2013. Szkoły te są miejscem wyjątkowym, posiadającym szczególna atmosferę a przede wszystkim spełniającym najwyższe standardy nauczania.
Strona www: www.szkolaprywatna-bialogard.pl

LICEUM

Strona internetowa: www.ssw.sopot.pl

PODSTAWOWA KSIEGA ZNAKU

Laureat Konkursu Zdrowie, Medycyna i Farmacja
Roku 2013 w kategorii Centrum Medyczne Roku 2013
Synexus
Bezpieczeństwo i zdrowie pacjentów.
SYNEXUS to sieć przychodni, wykonujących badania kliniczne nowych leków i terapii. Prowadzimy zakrojone na szeroką skalę programy diagnostyczne i profilaktyczne w dziedzinie wielu chorób. Specjalizujemy się w diagnostyce i profilaktyce osteoporozy, cukrzycy, chorób reumatycznych,
kardiologicznych, neurologicznych oraz innych schorzeń. W Polsce od ponad 10 lat prowadzimy
przychodnie we Wrocławiu, Warszawie, Katowicach i Gdyni, a od kwietnia 2014 roku będziemy
również w Poznaniu. Naszą misją jest łączenie działalności leczniczej i profilaktycznej z uczestnictwem w rozwoju medycyny. Priorytetem naszych przychodni jest bezpieczeństwo oraz zdrowie pacjentów. Pacjenci mogą skorzystać z prowadzonych przez nas bezpłatnych akcji profilaktycznych
które oferują badania takie jak densytometria, spirometria, badania krwi. Przyjmujemy bez skierowań, bez kolejek w miłej atmosferze i łatwo dostępnych lokalizacjach.
W ramach zeszłorocznej POLSKIEJ BEZPŁATNEJ AKCJA PROFILAKTYKI OSTEOPROZY
www.stoposteoporozie.pl wykonaliśmy ponad 70.000 bezpłatnych badań densytometrycznych w
całej Polsce. W ramach akcji ZAOSTRZENIA ASTMY www.zaostrzenieastmy.pl wykonaliśmy
ponad 2 500 bezpłatnych badań spirometrycznych. Dla pacjentów z ryzykiem kardiologicznym
wykonaliśmy ponad 11 000 bezpłatnych pakietów badań– lipidogram, hemoglobina glikowana,
glukoza. W zeszłym roku nasi lekarze przeprowadzili ponad 45 tys. bezpłatnych konsultacji dla Pacjentów. Dzięki profesjonalizmowi, doskonale wykwalifikowanej kadrze medycznej, bardzo dobrej
organizacji oraz sprzętowi medycznemu najwyższej jakości – jesteśmy jednym z wiodących ośrodków badań klinicznych w Polsce. Nasza firma została Laureatem Konkursu: Centrum Medyczne

krajowy biuletyn certyfikacji
Roku 2013. Zapraszamy do kontaktu z naszymi przychodniami – adresy i telefony znajdują się na
stronie www.przebadajsie.pl
Strona internetowa: www.synexus.pl

CENTRUM
MEDYCZNE

Laureat Konkursu Infrastruktura Turystyczna
Roku 2013 w kategorii Hotel Roku 2013
Mercury Grand Hotel
Nowoczesna elegancja i funkcjonalność.
Mercury Grand Hotel jest ulokowany w samym sercu Warszawy w bardzo
spokojnej i cichej okolicy, blisko Polskiego Parlamentu, Warszawskiej Giełdy
Papierów Wartościowych, Parku Łazienkowskiego oraz Traktu Królewskiego
i Starego Miasta. Hotel ma dogodne połączenie z warszawskim lotniskiem
Okęcie i znajduje się półtora kilometra od Dworca Centralnego. Po ponad
50 latach funkcjonowania w latach 2007 – 2008 hotel przeszedł całkowitą
modernizację i na nowo stał się nowoczesny, jednocześnie zachowując swój własny styl. W wyniku
remontu i gruntownej modernizacji obiektu ilość pokoi zmniejszyła się na rzecz większej przestrzeni,
a co za tym idzie komfortu podczas pobytu. Obecnie hotel posiada 299 pokoi i restaurację Grand’s Brasserie Wine Stone bar oraz siedem sal konferencyjnych. Zostało całkowicie zmienione lobby.
Hotel ma parking podziemny, fitness i saunę dla Gości.
Merkury Grand Hotel w XXI wieku to połączenie nowoczesnej elegancji z funkcjonalnością i pięknem. Aranżacja hotelu jest zaprojektowana przede wszystkim dla Klientów biznesowych i przygotowana by sprostać oczekiwaniom najbardziej wymagających Gości. Hotel został wyposażony
w najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne, które są na najwyższym światowym poziomie.”
Wychodząc gościom na przeciw ich oczekiwaniom marka Hoteli Mercure wprowadza nowe koncepty. Jednym z nich jest koncept Wine Stone Bar.Winestone to kulinarna rewelacja, która zachwyca
bogatym wyborem rzadko spotykanych w Polsce win z całego świata serwowanych w towarzystwie
dań, które zaskakują nie tylko smakiem, ale również nowatorską formą. Wyśmienite wino w towarzystwie les planches, czyli dań serwowanych na kamiennych deskach rodem z najmodniejszych
francuskich restauracji, to recepta na kulinarną przygodę w atrakcyjnej cenie i doskonale spędzony
czas, zarówno podczas kameralnego spotkania, jak i imprez w większym gronie.
Strona internetowa: www.mercure.com

Laureat Konkursu Zdrowie, Medycyna i Farmacja
Roku 2013 w kategorii Medycyna
Estetyczna Roku 2013
BeautymeD
Najnowsze technologie z zasięgu ręki.
Klinika Medycyny Estetycznej i Laseroterapii BeautymeD istnieje od 2008
roku i mieści się na warszawskim Ursynowie. Wyróżniamy się szerokim wachlarzem oferowanych usług, dostępnością najlepszych sprzętów na rynku
oraz zespołem najwyższej klasy wykwalifikowanych specjalistów. Klinika prowadzona jest przez Dr Krzysztofa Mirackiego otolaryngologa i lekarza medyLek. med. Krzysztof Miracki
cyny estetycznej oraz jego żonę - doświadczonego managera - Karinę Dudek
Właściciel BeautymeD
Miracką. Pod swoją opieką mają oni grono lekarzy specjalistów oraz wykształconych i doświadczonych kosmetologów, których pasja przekłada się na jakość wykonywanej
pracy. Wysiłki całego zespołu zmierzają do zrównoważenia pogoni za nowoczesnymi trendami poprawiania urody, zdobyczami medycyny i techniki z etyką zawodu lekarza stawiającą na pierwszym
miejscu bezpieczeństwo i poprawę jakości życia Pacjenta. Gwarantujemy naszym Pacjentom tylko
innowacyjne, skuteczne i bezpieczne technologie i preparaty posiadające certyfikaty jakości – polskie
i światowe. Śledzimy rozwój w dziedzinie medycyny estetycznej i przeciwstarzeniowej i na bieżąco
poszerzamy ofertę leczenia oraz podnosimy nasze kwalifikacje. Przestrzeganie wysokich standardów
zaowocowało wyróżnieniem. W grudniu zeszłego roku otrzymaliśmy nagrodę Medycyna Estetyczna
Roku 2013. Jesteśmy zaszczyceni uzyskanym tytułem i czujemy się zobowiązani do dalszego podtrzymywania dobrego wizerunku naszej Kliniki, aby dalej cieszyć się uznaniem nie tylko naszych
pacjentów, ale również niezależnych organizacji takich jak Centralne Biuro Certyfikacji Krajowej.
Wykorzystujemy najnowsze technologie jak Infini- urządzenie do termoliftingu igłowego RF oraz
Vectus - najlepszy na światowym rynku laser do usuwania owłosienia. Ostatnio poszerzyliśmy naszą
ofertę o zabiegi z dziedziny ginekologii estetycznej . Proponujemy naszym pacjentkom skorzystanie
z metody laserowego leczenia wysiłkowego NTM i nadmiernej relaksacji pochwy (tzw. luźności)
oraz zabiegów z zakresu estetyki narządów intymnych. Jesteśmy pionierami w leczeniu chrapania.
Otworzyliśmy jedną z pierwszych w Polsce klinik zajmujących się laserową i radiochirurgiczną terapią tego schorzenia SnoremeD. Kierujemy się bezpieczeństwem i zadowoleniem naszych Pacjentów,
ściśle współpracąc z nimi w tworzeniu planu leczenia, pomagając wybrać najlepszy zestaw zabiegów
do ich rzeczywistych potrzeb. Zawsze jesteśmy gotowi wysłuchać i zaproponować najlepsze, indywidualne rozwiązanie. Wartości, jakimi się kierujemy to uczciwość, szacunek i zaufanie.

Rutkowski Development Sp. J.
Lider jakości budownictwa mieszkaniowego.
Firma Rutkowski Development Sp. J. została nagrodzona
Godłami: Deweloper Roku 2013 oraz Inwestycja Roku
2013 - za Olimpijskie Ogrody w Suwałkach. Obydwie
nagrody stawiają firmę w gronie najlepszych firm deweloperskich w Polsce, których działalność biznesowa spełnia
wysokie standardy w zakresie obsługi Klienta, odznacza
się innowacyjnością oferty oraz gwarantuje satysfakcję na każdym etapie realizacji usługi. To dla nas
ogromny zaszczyt, że nasza firma zdobyła dwa tytuły wśród tylu firm w kraju. Dodatkowo cieszę się, iż
nasza misja aby nie poprzestawać na budowie budynków, ale tworzyć nową przestrzeń miast, w której
każdy będzie czuł się lepiej, spotkała się z uznaniem jury konkursu - mówi Kamil Rutkowski z firmy
Rutkowski Development. Podczas procesu weryfikacji priorytetem były: jakość świadczonych usług,
solidność i rzetelność zrealizowanych inwestycji, architektura i standard wykonania, jakość zastosowanych materiałów, funkcjonalność przestrzenna, obsługa Klienta i przede wszystkim opinie Klientów – użytkowników inwestycji.
Tytuły zobowiązują nas do podwyższania sobie poprzeczki, dlatego obecnie działamy bardzo prężnie realizując wiele wyróżniających się inwestycji, m.in. Ogrody Tuwima II w Ełku czy w jego centrum Kamienica, Yacht House w Giżycku oraz w Piszu Panorama Mazur - mówi Magdalena Uździło dyrektor
ds. sprzedaży w Rutkowski Development. Firma realizuje inwestycje w 5 miastach w Polsce, zatrudniając przy tym blisko 250 osób.
strona internetowa: www.rutkowskidevelopment.pl

Laureat Konkursu Firma Roku 2013
Gierusz i Wspólnicy Sp. z o.o.
Partnerstwo, zaufanie i pełna dyskrecja.
Gierusz i Wspólnicy Biuro Rachunkowe Sp. z o.o.
działa na rynku usług księgowo-podatkowych od 2008
roku. Przez ten czas wypracowała procedury gwarantujące Klientom rzetelną obsługę księgową, podatkową
i kadrowo- płacową. Relacje z Klientami opiera na partBarbara Strzałkowska Gierusz - Włascicielka firmy,
nerstwie, wzajemnym zaufaniu, pełnej dyskrecji oraz akpodczas konferencji podsumowującej konkurs
tywnym uczestniczeniu w ich życiu gospodarczym.
Firma kładzie nacisk na przypisanie konkretnego pracownika do obsługi Klienta i na dwuetapową
kontrolę efektów jego pracy. Dodatkowo, każdy z Klientów co miesiąc w ramach świadczonej usługi,
otrzymuje rozliczenie bilansowe, podatkowe i aktualny stan rozrachunków.
Klienci, powierzający Gierusz i Wspólnicy Biuro Rachunkowe Sp. z o.o. sprawy finansowo- księgowe swoich firm mają pewność, że ich obsługą zajmą się osoby nie tylko z szeroką wiedzą z zakresu rachunkowości, podatków czy prawa pracy, ale również wyróżniające się wysokimi walorami
moralnymi. Mając na uwadze rangę informacji generowanych, przetwarzanych i przekazywanych
przez zespół dbamy o przestrzeganie zasad Kodeksu Etyki Zawodowych Księgowych wydanych
przez IFAC. To tak fundamentalne normy jak: uczciwość, obiektywizm, należyta staranność oraz
profesjonalizm. Dodatkowo, we wrześniu 2013 roku firma została sygnatariuszem Kodeksu Zawodowej Etyki w Rachunkowości wydanych przez SKwP. To systemowe podejście do zagadnień etyki
spotkało się z uznaniem klientów oraz zaowocowało wyróżnieniem „Firma Roku 2013”. Zarządowi
i pracownikom Gierusz i Wspólnicy Biuro Rachunkowe Sp. z o.o. jest niezwykle miło, że drugi raz
z rzędu zostali laureatami tej prestiżowej nagrody.
Strona internetowa: www.gierusz.com.pl

FIRMA

Laureat Konkursu Polish Exclusive w kategorii
Ekskluzywna Polska Marka

Hexeline
Wiemy czego oczekują Kobiety.
Marka Hexeline to pasja tworzenia i potrzeba wspierania
kobiet w dokonywaniu słusznych wyborów od ponad 33
lat. Początkowo działająca jako podwykonawca dla innych polskich i światowych marek, dziś uznana za międzynarodową markę mody. Obecnie kolekcje Hexeline
dostępne są w 21 salonach firmowych w największych
polskich miastach oraz poza granicami kraju.

Najnowsza kolekcja Hexeline Wiosna-Lato 2014

ESTETYCZNA
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Laureat Konkursu Budownictwo Roku 2013
w kategorii Deweloper Roku 2013
oraz Inwestycja Roku 2013

Strona internetowa: www.beautymed.com.pl

MEDYCYNA

24–30 stycznia 2014 r.

Marka była wielokrotnie nagradzana podczas branżowych konkursów m.in. Doskonałością Mody Twojego Stylu czy Polish Exclusive w kategorii Ekskluzywna Polska Marka. Kapituła Centralnego Biura Certyfikacji Krajowej przyznała tytuł marce
za konsekwencję w spełnianiu najwyższych standardów jak również w zaspokajaniu wyrafinowanych gustów konsumenckich.

38

24–30 stycznia 2014 r.

krajowy biuletyn certyfikacji

Firma przyznaje również własną nagrodę - Hexetalent - podczas międzynarodowego konkursu dla
młodych projektantów OFF Fashion w Kielcach. Hexeline jako pierwsza organizowała w Polsce
prawdziwe „spektakle mody”, które miały miejsce w najbardziej prestiżowych i historycznych lokalizacjach w Polsce.
Każda kolekcja Hexeline jest autorskim przedsięwzięciem założycielki i głównej projektantki firmy
– Haliny Zawadzkiej. To dzięki jej nieograniczonej wyobraźni, poczuciu piękna, wnikliwej obserwacji światowych trendów i wyczuciu potrzeb kobiet powstają pełne elegancji projekty. Kolekcje
Hexeline to propozycje ubiorów biznesowych, klasycznych ubrań codziennych, linie z pogranicza
stylu sportowego i oczywiście kreacje wieczorowe. Wszystkie łączy jedno – konsekwentny styl i niewymuszona elegancja. Zapewne dzięki temu ubrania sygnowane marką Hexeline zyskują zaufanie
coraz liczniejszego grona lojalnych Klientek. Siłą firmy są jej pracownicy – ludzie, którzy utożsamiając się z wyznaczonym celem, skutecznie i lojalnie wspierają rozwój i dążenie do doskonałości mówi Halina Zawadzka.
Strona internetowa: www.hexe.com.pl

Naszą siłę stanowią również nasi Partnerzy

Polska Agencja Prasowa S.A. to największa agencja informacyjna w Polsce. Zbiera, opracowuje
i przekazuje obiektywne informacje z kraju i zagranicy, z których finalnie korzystają media, instytucje, urzędy państwowe i przedsiębiorcy. Dla
Centralnego Biura Certyfikacji Krajowej organizuje konferencje prasowe podsumowujące
Konkursy Branżowe, jak również dystrybuuje
informacje prasowe.
Strona internetowa: www.pap.pl

Laureat Konkursu Instytucje i Produkty Finansowe
Roku 2013 w kategorii Bank Spółdzielczy Roku 2013
Vistula Bank Spółdzielczy
Źródłem siły i sukcesu jest zaufanie Udziałowców i Klientów.
Vistula Bank Spółdzielczy jest instytucją finansową z ponad 85 letnią tradycją, z wyłącznie polskim kapitałem. Nasz Bank jest Zrzeszony w Grupie
Banków Polskiej Spółdzielczości, która jest największą grupą bankową w Polsce. Bank działa na terenie województwa mazowieckiego, powiatów: lipnowskiego, łowickiego, skierniewickiego, ziemskiego, włocławskiego, ziemskiego.
Rozwój Vistula Banku Spółdzielczego, jest efektem konsekwentnej, prowaJolanta Łukasiak Malicka - Prezes Zarządu
Vistula Bank Spółdzielczy
dzonej przez dziesięciolecia pracy, polegającej na budowie silnego, rzetelnie
wypełniającego swoje obowiązki banku. Misją naszego Banku jest świadczenie najwyższej jakości usług finansowych, a także działanie na rzecz i dobro rozwój społeczności lokalnej. Społeczna odpowiedzialność biznesu wpisana jest w misję i filozofię banków spółdzielczych.
Nasz Bank jest partnerem innowacyjnego przedsiębiorcy, beneficjenta wsparcia unijnego, jest również opiekunem w świecie finansów każdego Klienta, pracownika, emeryta, studenta. Jesteśmy również Partnerem samorządów terytorialnych, z którymi współpraca jest dla nas szczególnie ważna.
Źródłem siły, sukcesu Vistula Banku Spółdzielczego
jest zaufanie naszych Udziałowców i Klientów.
Jesteśmy odpowiedzialni przed konkretnym, a nie anonimowym Klientem. Często są to Klienci wielopokoleniowi. Oferta Vistula Banku Spółdzielczego jest jasna i klarowna, często skrojona indywidualnie na potrzeby naszych odbiorców.
Możemy się poszczycić dużą dynamiką i efektywnością. Tytuł: „Bank Spółdzielczy Roku 2013”,
otrzymany od Centralnego Biura Certyfikacji jest dla nas znamienity i bardzo zobowiązujący. Zdobyta pozycja jest dla nas nie tylko źródłem satysfakcji z jakości wykonanej pracy, ale i impulsem do
dalszego rozwoju.
Strona internetowa: www.vistulabs.pl

PRESS-SERVICE Monitoring Mediów jest liderem w dziedzinie
kompleksowego monitoringu Internetu, social
media, prasy, radia i telewizji. Firma świadczy
usługi dla największych
Sebastian Bykowski
koncernów, agencji PR,
Wiceprezes zarządu, dyrektor generalny
przedsiębiorstw oraz instytucji publicznych. Monitoring polskich mediów
obejmuje blisko 5 mln źródeł internetowych,
w tym najważniejsze portale social media, 1100
tytułów prasowych oraz przeszło 100 stacji radiowych i telewizyjnych. Monitoring zagraniczny uwzględnia ponad 90 proc. światowego
rynku mediów.
W ramach współpracy z Centralnym Biurem
Certyfikacji Krajowej PRESS-SERVICE Monitoring Mediów dostarcza autorskie przeglądy
mediów.
Strona internetowa: www.press-service.com.pl

Agencja Reklamowa
AD.VISER to profesjonalne i kompleksowe doradztwo
marketingowe, dopasowane do indywidualnych potrzeb
Klienta i marki. AgenBeata Kolterman - Właścicielka
Kolterman Media Communications
cja zapewnia kreatywną
opiekę 360 stopni, począwszy od strategii poprzez szereg działań marketingowych z zakresu ATL, BTL, czy też social
media. W ramach współpracy z CBCK realizujemy materiały reklamowe oraz wskazujemy
kierunki działań marketingowych. Laureatów
Konkursów Branżowych wspieramy m.in. w
skutecznym i twórczym wykorzystaniu logotypów certyfikacji w kreowaniu kampanii
reklamowych.
Strona internetowa: www.ad-viser.pl

Kolterman Media Communications to agencja
public relations specjalizująca się relacjach z mediami i kampaniach PR
produktów z branży
FMCG. Wspieramy
firmy i marki w skuteczBeata Kolterman - Właścicielka
Kolterman Media Communications
nym komunikowaniu się
z otoczeniem. Realizujemy krótko i długoterminowe kampanie informacyjne. Odpowiadamy za komunikację z
patronami medialnymi konkursów CBCK, informujemy o rozpoczęciu i podsumowaniu każdej edycji.
Stronat internetowa: www.kmc-pr.pl
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Patroni medialni konkursów

Największa baza obiektów rehabilitacyjnych w Polsce

