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List Stowarzyszenia Eksporterów Polskich do Uczestników i Laureatów

Szanowni Państwo,
Z okazji rozstrzygnięcia Konkursu „Wybitny Eksporter Roku 2007” i V Jubileuszowego Kongresu Eksporterów Polskich, mamy zaszczyt i wielką przyjemność pogratulować wszystkim Uczestnikom i Laureatom
oraz złożyć najlepsze życzenia sukcesów w prowadzonej działalności na rzecz rozwoju eksportu.
Podkreślić należy, że o prestiżowym charakterze Konkursu świadczy lista Patronów, na czele z Marszałkiem Senatu RP, Ministrem Gospodarki i Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz marszałkami i wojewodami. Konkurs „Wybitny Eksporter Roku 2007” jest największym i jedynym niekomercyjnym tego typu
przedsięwzięciem w Polsce.
Jednocześnie pragniemy wyrazić naszą wdzięczność członkom Stowarzyszenia i eksporterom za tak
liczny udział w Konkursie. Jest on doskonałą okazją do porównania ubiegłorocznych wyników firm, opartego
na obiektywnej ocenie dynamiki wartości i zmiany wielkości eksportu, dynamiki udziału eksportu w ogólnych
dochodach firmy oraz rentowności eksportu. Wyłonieni Laureaci zasługują na bardzo wysoką ocenę i uznanie za osiągnięcie wybitnych wyników.
Chcemy jednak zaznaczyć, że podstawowym i nadrzędnym celem Konkursu jest promocja firm, produkujących na eksport oraz umacnianie ich prestiżu w branży w regionie i kraju. Konkurs daje uczestnikom
możliwość prezentacji swoich firm i produktów oraz nawiązywania nowych kontaktów biznesowych. W rezultacie tworzy płaszczyznę do integracji polskiego środowiska eksportowego.
Pragniemy także podziękować za obdarzenie Stowarzyszenia Eksporterów Polskich zaufaniem przez
eksporterów ze wszystkich branż i regionów kraju. Udział tylu znanych i uznanych firm podnosi rangę samego Konkursu o nagrodę Ministra Gospodarki, tj. Grand Prix w formie statuetki, Puchar Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi, a zwłaszcza Medale Stowarzyszenia „Wybitny Eksporter Roku 2007”.
Stowarzyszenie Eksporterów Polskich ma nadzieję, że Konkurs przyczyni się do wzrostu polskiego
eksportu i pomoże urzeczywistniać proeksportowy kurs rozwoju gospodarki.

Z wyrazami najwyższego szacunku i poważania
Mieczysław Twaróg
Prezes Zarządu
Stowarzyszenia Eksporterów Polskich

Stefan Tkaczyk
Przewodniczący Rady Głównej
Stowarzyszenia Eksporterów Polskich

Uczestnicy Konkursu „Wybitny Eksporter Roku 2007”
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ABS Naterki Sp. z o.o. z Gietrzwałdu
Aescolar Sp. z o.o. z Nowego Tomyśla
Agrico S.A. z Łęczycy
Agrofruct Sp. z o.o. z Siedlec
Agro-Handel Sp. z o.o. z Krzywinia
Agromet ZEHS Lubań Sp. z o.o. z Lubania
A-grosik Przetwórstwo Spożywcze i Handel, Jacek Wołkowicz z Warszawy
Archimedes S.A. z Wrocławia
Biuro Technologiczno-Marketingowe „TTM” mgr inż. Sławomir Podgajny z Brzezin
Budvar Centrum S.A. ze Zduńskiej Woli
Cantoni Motor S.A. z Warszawy
Centrum Naukowo-Produkcyjne Elektroniki Profesjonalnej Radwar S.A. z Warszawy
CSK Food Enrichment Poland Sp. z o.o. z Torunia
Dąbrowska Fabryka Maszyn Elektrycznych „Damel” S.A. z Dąbrowy Górniczej
Dressta Sp. z o.o. ze Stalowej Woli
Elektrimont Sp. z o.o. z Krakowa
Eurofoods Sp. z o.o. z Kartuz
Fabryka Automatyki „Fach” S.A. z Cieszyna
Fabryka Firanek „Wisan” S.A. ze Skopania
Fabryka Łożysk Tocznych - Kraśnik S.A.
Fabryka Maszyn i Urządzeń „Tagor” S.A. z Tarnowskich Gór
Fabryka Mebli Biurowych Mikomax Sp. z o.o. z Łodzi
Fabryka Obrabiarek Precyzyjnych Avia S.A. z Warszawy
Fabryka Porcelany „Krzysztof” S.A. z Wałbrzycha
Fiat GM Powertrain Polska Sp. z o.o. z Bielska-Białej
Firma Oponiarska Dębica S.A. z Dębicy
Firma Produkcyjno-Usługowo-Handlowa „ZIBI” Zbigniew Pawela z Oświęcimia
Grados Sp. z o.o. z Aleksandrowa Kujawskiego
Grupa Kęty S.A., Segment Opakowań Giętkich z Kęt
Grupa Oliva Sp. z o.o. z Gdyni
Hamar A.M. Benedykcińscy Spółka Jawna z Włocławka
Hardex S.A. z Krosna Odrzańskiego
HMS Sp. z o.o. z Niepołomic
Holzexport Sp. z o.o. z Kielc
Hortino ZPOW Leżajsk Sp. z o.o. z Leżajska
Huta Stalowa Wola S.A. ze Stalowej Woli
Huta Szkła „Czechy” S.A. z Pilawy
Huta Szkła Gospodarczego Wrześniak - Glassworks ze Skrzyszowa
Iławskie Zakłady Drobiarskie „EKODROB” S.A. z Iławy
Kombinat Koksochemiczny „Zabrze” S.A. z Zabrza
Kozielska Fabryka Maszyn „KOFAMA” Sp. z o.o. z Kędzierzyna-Koźle
Krakowska Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Polan Sp. z o.o. z Krakowa
Kronopol Sp. z o.o. z Żar
Krośnieńskie Huty Szkła „Krosno” S.A.
Kuźnia Jawor S.A. z Jawora
Laboratorium Kosmetyczne Dr Irena Eris S.A. z Piaseczna
Lug Sp. z o.o. z Zielonej Góry
Malow Spółka z o.o. z Suwałk
Mazowiecka Spółdzielnia Mleczarska „Ostrowia” w Ostrowi Mazowieckiej z Ostrowi Mazowieckiej
Mazur Comfort Sp. z o.o. z Olsztyna
Mazur-Look International Spółka z o.o. z Bartoszyc
Mebelplast S.A. z Olsztyna
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Mistral-Elast Sp. z o.o. z Łodzi
Mitmar Sp. z o.o. z Głowna
Mostostal Puławy S.A. z Puław
Nowy Styl Sp. z o.o. z Krosna
Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska z Krasnystawu
Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska z Pajęczna
Pojazdy Specjalistyczne Zbigniew Szczęśniak z Jaworza
POLFER Podzespoły Indukcyjne Sp. z o.o. z Łosic
Polski Koks S.A. z Katowic
Poszukiwanie Nafty i Gazu Sp. z o.o. z Krakowa
PPH „Biofluid” S.j. W. Piasecki, Z. Piasecki, W. Bargiełowski z Tuszyna
PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak z Opalenicy
Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne Jelfa S.A. z Jeleniej Góry
Przedsiębiorstwo Handlowe „Pakmar” lmport-Export Sp. z o.o. z Piaseczna
Przedsiębiorstwo Połowów Przetwórstwa i Handlu „Dalmor” S.A. z Gdyni
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „AMG” Sp. z o.o. z Lemborka
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „SOR-DREW” Rajmund Sorowski ze Świętochłowic
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe Pinus Spółka Jawna ze Skarbimierza
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „SMAK” Firma Rodzinna Pysz Sp. z o.o. z Żor
Rawicka Fabryka Wyposażenia Wagonów „RAWAG” Sp. z o.o. z Rawicza
„Rex-Pol” Krzysztof Parkosz ze Świerklańca
Scanclimber Sp. z o.o. z Gniezna
Sedar S.A. z Międzyrzeca Podlaskiego
Sokołów S.A. z Sokołowa Podlaskiego
Spółdzielnia Dostawców Mleka w Wieluniu
Stalexport S.A. z Katowic
StalProdukt S.A. z Bochni
Stalprofit S.A. z Dąbrowy Górniczej
Stocznia Szczecińska Nowa Sp. z o.o. ze Szczecina
Suempol Sp. z o.o. z Bielska Podlaskiego
„Szynaka-Meble” Sp. z o.o. z Lubawy
SuperDrob S.A. Zakłady Drobiarsko-Mięsne w Karczewie
Śląskie Zakłady Armatury Przemysłowej Armak Sp. z o.o. z Sosnowca
Tele-Fonika Kable S.A. z Krakowa
Tewes-Bis Sp. z o.o. z Barczewa
Varimex-Valves Sp. z o.o. z Warszawy
Volkswagen Poznań S.A. z Poznania
Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego „PZL-KALISZ” S.A. z Kalisza
Zakład Mechaniki i Elektroniki Zamel Sp. Jawna J.W. Dzida, K. Łodzińska z Pszczyny
Zakład Wyrobów Metalowych „Metal-Kop” z Buska Zdroju
Zakłady Azotowe Kędzierzyn z Kędzierzyna-Koźle
Zakłady Chemiczne Alwernia S.A. z Alwernii
Zakłady Chemiczne Permedia S.A. z Lublina
Zakłady Chemiczne Rudniki S.A.
Zakłady Mięsne „Herman” S.A. z Tyczyna
Zakłady Mięsne „Łmeat-Łuków” S.A.
Zakłady Mięsne SKIBA z Chojnic
Zakłady Porcelany Elektrotechnicznej Zapel S.A. z Boguchwały
Zakłady Przemysłu Cukierniczego Mieszko S.A. z Warszawy
Zakłady Tekstylno-Konfekcyjne „Teofilów” S.A. z Łodzi
ZETKAMA Fabryka Armatury Przemysłowej S.A. z Kłodzka
ZPC Janusz Chojecki ze Skierniewic
ZPTS Zakład Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych Milanówek z Milanówka
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Prezentacja Eksporterów biorących
udział w Konkursie
„WYBITNY EKSPORTER 2007”

Huta Szkła Czechy S.A.
08-440 Pilawa
Trąbki, ul. Osadnicza 8
tel. 025 685 44 78
fax 025 685 48 20
e-mail: marketing@huta-czechy.com.pl
www.huta-czechy.com.pl

Prezes firmy:
Julian Wiśniewski

Produkujemy bezbarwne opakowania szklane dla potrzeb przemysłu:
perfumeryjno-kosmetycznego, spożywczego i monopolowego.
Posiadamy własne Biuro Konstrukcyjne, Wytwórnię Form oraz Wydział
Zdobienia.
Huta Szkła Czechy S.A. rozszerzyła dotychczasowe możliwości
technologiczne, poprzez dodanie w sierpniu 2007 roku czwartej linii
formującej 6-sekcyjnej na formy 4 i 1/4 cala. Nowy, jednokroplowy
automat pozwoli nam na produkcję krótszych serii opakowań
o bardziej wysublimowanych kształtach oraz wyrobów szerszych
i wyższych niż dotychczas oferowane, o lepszym rozkładzie szkła
i bardzo równym dnie.
Poniżej podajemy maksymalne wartości wagi, szerokości
i wysokości dla wyrobów, które będziemy mogli uzyskać na
nowym automacie:
- maksymalna szerokość otworu 120 mm
- maksymalna wysokość 350 mm
- maksymalna szerokość 160 mm
- maksymalna waga 600 g

Cantoni Motor S.A.
00-834 Warszawa
ul. Pańska 81/83
tel. 022 652 84 05
fax 022 652 84 00
e-mail: motor@cantonimotor.com.pl
www.cantonimotor.com
Eksport silników elektrycznych i rozwiązań napędowych w zakresie mocy
od 0,04 kW do 3400 kW oraz hamulców do silników elektrycznych.
Spółki produkcyjne:
Besel – rok założenia 1950
Indukta – rok założenia 1878
Celma – rok założenia 1920
Emit – rok założenia 1921
Ema-Elfa – rok założenia 1965
Osoba odpowiedzialna za eksport:
Jadwiga Chodanionek
Wiceprezes Zarządu
Dyrektor Zarządzający i ds. Eksportu
tel. +48 22 652 84 05
fax +48 22 652 84 00
e-mail: sekretariat@cantonimotor.com.pl

Huta Szkła Gospodarczego
Tadeusz Wrześniak
33-156 Skrzyszów
Ładna 30A
tel. 014 626 96 96
fax 014 674 51 60
e-mail: office@glassworks.pl
Prezes
Zarządu:
www.glassworks.pl
Luca Cantoni

Jesteśmy grupą kilku hut szkła,
zlokalizowanych na terenie
całej Polski, z główną siedzibą
w Ładnej k. Tarnowa.

Cenimy sobie tradycję i oryginalność, dlatego wykazujemy tak duże przywiązanie do
ręcznych technik produkcji.
Nadaje to niepowtarzalnego
charakteru firmie, która od lat
znajduje uznanie wśród klientów z Europy, Ameryki i innych
części świata.

ZAKŁADY PORCELANY ELEKTROTECHNICZNEJ ZAPEL S.A.
36-040 Boguchwała, ul. Techniczna 1
tel. +48 17 87 20 100, fax +48 17 87 11 173
e-mail: zapel@zapel.com.pl, www.zapel.com.pl

Produkcja izolatorów dla potrzeb energetyki

Prezes firmy:
Marek Augustyn

HMS Sp. z o.o.
32-005 Niepołomice
ul. Fabryczna 8
tel. 012 281 01 01
fax 012 281 11 77
e-mail: hms@hms.com.pl
www.hms.com.pl
Spółka HMS powstała w maju 1989 roku. Od 2000 roku w nowym zakładzie produkcyjnym
w Niepołomicach pod Krakowem produkowane są na krajowy i zagraniczny rynek stalowe kraty
pomostowe, stopnie schodów, wyroby pochodne z krat oraz stalowe panele dachowe. Oferuje
największy w kraju asortyment krat pomostowych, wytwarzanych w jednolitym systemie jakościowym i technologicznym z wytwórniami w Niemczech, Francji, Belgii i Holandii. Wysoką jakość
wyrobów HMS zapewnia stosowany przez firmę system sterowania jakością ISO 9001:2000.

Prezes firmy:
Stanisław Słysz

Produkty HMS charakteryzują się uznaną jakością oraz korzystnymi
relacjami cenowymi. Każdego roku nie mniej niż 60% naszej produkcji jest przedmiotem eksportu, głównie na rynki Unii Europejskiej. Kraty z płaskowników, tzw. kraty wciskane i zgrzewane, spełniają wymogi
normy DIN, a kraty profilowane z racji charakterystycznej perforacji
praktycznie całkowicie eliminują niebezpieczeństwo poślizgu w każdych warunkach.
Wyroby HMS produkowane są ze stali w wersji czarnej i ocynkowanej wg wymiarów podanych
przez zamawiającego. Zgodnie z programem produkcji, kraty mogą być wykonane również ze
stali nierdzewnych, miedzi, aluminium. Na zamówienie wykonywane są również wycięcia otworów wraz z ich obramowaniem. W nowym zakładzie produkcyjnym w Niepołomicach HMS
świadczy również usługi cynkownicze i cięcia wzdłużnego blach. Posiadamy bardzo nowoczesny
i ekologiczny Wydział Powłok Ochronnych. Wykonujemy cynkownie ogniowe metodą zanurzeniową na bazie zachodnich technologii. Wymiary wanny: 7000x1300x3000 mm. HMS jest członkiem Polskiej Izby Konstrukcji Stalowych oraz wielu organizacji gospodarczo-budowlanych.

ZPTS Zakład Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych
05-822 Milanówek, ul. Królewska 26a
tel./fax 022 755 84 49
e-mail: pu@zpts.pl, www.zpts.pl

Produkcja
Osowiec, ul Parkowa 10
96-231 Żabia Wola
tel. 046 857 84 01-02
fax 046 857 85 50-51

Produkcja wszystkich typów krat
pomostowych (zgrzewane, wciskane i profilowane), metalowe
stopnie schodów i szczeble drabin, schody kręte oraz stalowe
panele dachowe. Usługi cynkowania ogniowego.

Właściciel:
Remigiusz Chełchowski

Fabryka Automatyki FACH” S.A.
43-400 Cieszyn
ul. Stawowa 50
tel. 033 852 85 80 - 84
fax 033 852 10 85
e-mail: fach@fach.pl
www.fach.pl
Zawory bezpieczeństwa, zawory kątowe; zawory elektromagnetyczne;
zbiorniki cieczy; filtry odwadniacze; zbiorniko-filtry; termostaty; szyny wtryskowe. Kucie i obróbka mosiądzu; pokrycia galwaniczne.
Fabryka Automatyki FACH S.A. istnieje na polskim rynku od 1953 r. i jest
kontynuatorem ponad 50-letniej tradycji automatyki cieszyńskiej. Czerpiąc
z bogatego doświadczenia oraz współczesnej wiedzy technologicznej nasza firma oferuje szeroki zakres produktów znajdujących zastosowanie
w branżach: chłodniczej, grzewczej, klimatyzacyjnej. Nasze produkty cechują się bardzo dobrą jakością oraz uznaniem odbiorców zarówno w kraju, jak i za granicą. Produkty są wytwarzane na bazie własnej lub powierzonej dokumentacji w seriach długich i krótkich. Z uwagi na to, że jesteśmy
producentem wymienionych poniżej wyrobów i posiadamy dobre zaplecze
techniczne, elastycznie reagujemy na wymagania naszych odbiorców oraz
zapewniamy szybką i fachową obsługę zamówień. Ważnym atutem firmy
jest posiadanie certyfikatu Systemu Zarządzania Jakością DIN EN ISO
9001:2000.

Nasze produkty to:
- zawory bezpieczeństwa
- zawory kątowe
- zawory elektromagnetyczne
- korpusy wodomierzy
- zbiorniki cieczy – filtry odwadniacze do klimatyzacji
- zbiorniko – filtry do pomp ciepła
- termostaty
- szyny wtryskowe, dla instalacji silników spalinowych zasilanych gazem
LPG i CNG

Wykonujemy usługi z zakresu:
- kucia i obróbki mosiądzu
- obróbki innych metali - pokryć galwanicznych
oraz malowania proszkowego.
Kontakty handlowe:
Dział Sprzedaży i Marketingu:
tel. +48 033 851 76 77-79
fax +48 033 851 67 88
e-mail: marketing@fach.pl

Siedziba
firmy
Pełną ofertę naszej firmy znajdą Państwo na stronie: www.fach.pl

Prezes Zarządu:
Piotr Dytkowski

Malow Spółka z o.o.

16-400 Suwałki
ul. Wojska Polskiego 114 A
tel 087 566 07 02
fax: 087 566 07 27
e-mail: marketing@litpol.com.pl
www.malow.com.pl

Właściciel:
Henryk Owsiejew

MALOW Spółka z o.o. – PRODUCENT MEBLI METALOWYCH
- biurowych
- socjalnych
- szkolnych
- warsztatowych
- medycznych
- archiwalnych regałów przesuwnych

03-768 Warszawa
ul. Siedlecka 47
tel. 022 818 62 11
fax 022 619 94 64
e-mail: market@avia.com.pl
www.avia.com.pl

Fabryka Obrabiarek
Precyzyjnych
Avia S.A.

Fabryka Obrabiarek Precyzyjnych AVIA S.A.
należy do grona najstarszych firm polskich.
Powstała w roku 1902 i od ponad 45 lat
„AVIA” jest czołowym polskim producentem
precyzyjnych obrabiarek wysokiej klasy.

Producent: pionowych centrów obróbkowych
3-, 4- i 5-osiowych, tokarek CNC ze skośnym
łożem, uniwersalnych frezarek CNC, uniwersalnych frezarek konwencjonalnych oraz
przekładni śrubowo-tocznych.

Prezes firmy: Jerzy Krok

Huta Szkła Czechy S.A.
08-440 Pilawa
Trąbki, ul. Osadnicza 8
tel. 025 685 44 78
fax 025 685 48 20
e-mail: marketing@huta-czechy.com.pl
www.huta-czechy.com.pl

Prezes firmy:
Julian Wiśniewski

Produkujemy bezbarwne opakowania szklane dla potrzeb przemysłu:
perfumeryjno-kosmetycznego, spożywczego i monopolowego.
Posiadamy własne Biuro Konstrukcyjne, Wytwórnię Form oraz Wydział
Zdobienia.
Huta Szkła Czechy S.A. rozszerzyła dotychczasowe możliwości
technologiczne, poprzez dodanie w sierpniu 2007 roku czwartej linii
formującej 6-sekcyjnej na formy 4 i 1/4 cala. Nowy, jednokroplowy
automat pozwoli nam na produkcję krótszych serii opakowań
o bardziej wysublimowanych kształtach oraz wyrobów szerszych
i wyższych niż dotychczas oferowane, o lepszym rozkładzie szkła
i bardzo równym dnie.
Poniżej podajemy maksymalne wartości wagi, szerokości
i wysokości dla wyrobów, które będziemy mogli uzyskać na
nowym automacie:
- maksymalna szerokość otworu 120 mm
- maksymalna wysokość 350 mm
- maksymalna szerokość 160 mm
- maksymalna waga 600 g

Cantoni Motor S.A.
00-834 Warszawa
ul. Pańska 81/83
tel. 022 652 84 05
fax 022 652 84 00
e-mail: motor@cantonimotor.com.pl
www.cantonimotor.com
Eksport silników elektrycznych i rozwiązań napędowych w zakresie mocy
od 0,04 kW do 3400 kW oraz hamulców do silników elektrycznych.
Spółki produkcyjne:
Besel – rok założenia 1950
Indukta – rok założenia 1878
Celma – rok założenia 1920
Emit – rok założenia 1921
Ema-Elfa – rok założenia 1965
Osoba odpowiedzialna za eksport:
Jadwiga Chodanionek
Wiceprezes Zarządu
Dyrektor Zarządzający i ds. Eksportu
tel. +48 22 652 84 05
fax +48 22 652 84 00
e-mail: sekretariat@cantonimotor.com.pl

Prezes Zarządu:
Luca Cantoni

Dąbrowska Fabryka Maszyn Elektrycznych „Damel” S.A.
41-300 Dąbrowa Górnicza, Al. J. Piłsudskiego 2
tel. 032 262 32 31, fax 032 264 34 26
e-mail: office@damel.com.pl
www.damel.com.pl

DAMEL S.A. jest producentem silników elektrycznych o mocy od 13 kW do
1000 kW, w wykonaniu przeciwwybuchowym, chłodzonych wodą oraz powietrzem, stosowanych w przemyśle wydobywczym.

Prezes firmy:
Jerzy Suchoszek

Grupa Oliva Sp. z o.o.
81-571 Gdynia
ul. Chwaszczyńska 129-149
tel. 058 629 91 62
fax 058 669 53 08
e-mail: oliva@oliva.eu
www.oliva.eu

OLIVA Sp. z o.o. to firma o wieloletniej tradycji w dziedzinie produkcji
profesjonalnych farb oraz lakierów przeznaczonych do ochrony
antykorozyjnej.

OLIVA Sp. z o.o. jest firmą o wieloletniej tradycji w dziedzinie produkcji farb
i lakierów, przeznaczonych do specjalistycznego zabezpieczania powierzchni przed korozją. Nasze systemy ochronne znalazły zastosowanie i uznanie wśród wielu klientów krajowych i zagranicznych. Od wielu lat oferujemy produkty antykorozyjne, z powodzeniem wykorzystywane w przemyśle
chemicznym, petrochemicznym, energetycznym, górniczym, spożywczym,
okrętownictwie oraz inżynierii komunikacyjnej. Oferujemy serwis połączony
z nadzorami inspektorskimi oraz profesjonalne doradztwo techniczne w zakresie projektowania systemów ochronnych na konkretne instalacje.
OLIVA Ltd. has been a company of many years tradition of manufacturing
and application of corrosion-resistant paints and varnishes giving excellent
corrosion protection for the facilities in the chemical and oil industry, in mining, ship building, land transport, power engineering, civil engineering and
bridges construction, in food industry and municipal management.
We offer service, manufacturer’s and guarantee supervision. We provide
professional technical consulting connected with individual design of separate constructions offering effective coating systems in consideration of
the environmental factors in which the construction are to be operated.
OLIVA Sp. z o.o.
81-571 Gdynia, Polska
ul. Chwaszczyńska 129-149
tel. +48 58 629 91 62
fax +48 58 629 67 30
e-mail: oliva@oliva.eu
www.oliva.eu

Prezes firmy:
Krzysztof Michał Bruski

Fabryka Maszyn i Urządzeń Tagor S.a.
42-600 Tarnowskie Góry
ul. Hutnicza 5-9 1
tel. +48 32 768 91 36 do 38; +48 32 768 91 40
fax +48 32 768 91 39
e-mail: tagor@tagor.com.pl
www.tagor.com.pl

Firma TAGOR S.A. jest liderem na rynku w produkcji zmechanizowanych
obudów ścianowych, wyposażonych w unikalne stojaki hydrauliczne,
wykonane technologią DURACHROM.
Obudowy te zdobywają górnicze rynki świata wszędzie tam, gdzie mają
miejsce największe inwestycje w światowym przemyśle wydobywczym.

TAGOR oferuje:
- współuczestnictwo i doradztwo w procesie ustalania założeń
technicznych
- projektowanie oraz produkcję zmechanizowanych obudów
o zakresie wysokości od 0,46 m do 6,0 m

Prezes firmy:
Joachim Sośnica

ARCHIMEDES S.A.
53-608 Wrocław, ul. Robotnicza 72
tel. 071 782 71 00, fax 071 355 09 62
e-mail: marketing@archimedes.com.pl
www.archimedes.com.pl
Produkcja narzędzi z napędem pneumatycznym.
Produkcja podnośników hydraulicznych do
traktorów i elementów hydrauliki siłowej.
Produkcja podzespołów do maszyn pakujących
żywność.
Obróbka mechaniczna.
ARCHIMEDES S.A. jest firmą z ponad 130-letnimi tradycjami wytwórczymi w branży
metalowej. Ponad 50-letnie doświadczenia produkcyjne wyrobów z pneumatyki i hydrauliki siłowej, a przede wszystkim umiejętność dostosowania się do potrzeb rynku,
ugruntowały firmie należną pozycję na przemysłowej mapie kraju.

Prezes firmy:
Ryszard Szewczyk

ARCHIMEDES oferuje:
Narzędzia z napędem pneumatycznym:
- szlifierki (proste, kątowe, pionowe, szlifierko-frezarki, frezarki)
- młotki ścinaki, kliniaki, młoty wyburzeniowe
- ubijaki formierskie
- narzędzia montażowe (wkrętaki, wiertarki, gwintownice, klucze udarowe)
- napędy pneumatyczne i motoreduktory.
Zespoły hydrauliczne do ciągników i maszyn rolniczych (podnośniki do traktorów, rozdzielacze sterowane ręcznie i elektromagnetycznie, zawory bezpieczeństwa i dławiąco-zwrotne, szybkozłącza, zamki hydrauliczne).
Zespoły i podzespoły do maszyn pakujących żywność i farmaceutyki, usługi produkcyjne w zakresie obróbki mechanicznej, obróbki cieplnej, walcowania wielowypustów,
produkcji oprzyrządowania warsztatowego.
Narzędzia pneumatyczne oferowane przez ARCHIMEDES S.A. mają zastosowanie
prawie we wszystkich gałęziach przemysłu, zarówno w kraju, jak i za granicą. O zaletach tych narzędzi, decydujących o ich przewadze nad narzędziami elektrycznymi,
świadczą ich niepodważalne walory, do których
należy zaliczyć:
- odporność na przeciążenia
- proste zasilanie i sterowanie
- korzystny współczynnik mocy do masy
- brak możliwości porażenia prądem elektrycznym
- możliwość pracy w środowiskach zagrożonych
pożarem lub wybuchem
- zwarta i wytrzymała konstrukcja.
Przewaga ARCHIMEDES S.A. nad konkurencją wynika z lojalności wobec klientów, którym zapewnia:
- konkurencyjny cenowo polski produkt
- stabilność cenową – w półrocznych okresach
- bezpłatne prezentacje narzędzi bezpośrednio u użytkownika
- fachową obsługę i doradztwo techniczne poprzez sprawnie funkcjonującą sieć dystrybutorów na terenie całej Polski
- sprawny i szybki serwis z pełną dostępnością do części zamiennych.

Siedziba firmy
Firma rozszerza asortyment i modernizuje wyroby, co sprzyja wdrażaniu nowych procesów technologicznych, uwzględniających wymogi ochrony środowiska. Firma posiada system zarządzania jakością zgodny ze standardami ISO 9001:2000.
ARCHIMEDES S.A. jest dwukrotnym laureatem Programu Konsumenckiego „Solidna
Firma”. Posiada wiele unikalnych technologii i urządzeń produkcyjnych, co sprawia,
że z jej usług korzysta wiele renomowanych firm.
ARCHIMEDES poszukuje partnerów handlowych, dla których dostarczałby narzędzia
pneumatyczne oraz odbiorców usług produkcyjnych w zakresie obróbki skrawaniem.

Huta Stalowa Wola S.A.
37-450 Stalowa Wola, ul. Kwiatkowskiego 1
tel. 015 813 41 11, 015 813 51 11
fax 015 842 19 08
e-mail: hsw@hsw.pl
www.hsw.pl
Maszyny budowlane do prac ziemnych i drogowych – produkcja, remonty
i sprzedaż:
Koparko-ładowarki, ładowarki kołowe, spycharki gąsienicowe, układarki rur.
Sprzęt wojskowy.
Usługi kooperacyjne.

Huta Stalowa Wola S.A. (HSW S.A.) jest czołowym producentem maszyn
budowlanych i sprzętu wojskowego, oferującym także szeroką gamę oryginalnych części zamiennych i usług serwisowych do maszyn budowlanych
HSW. HSW eksportuje i sprzedaje również produkty i usługi spółek Grupy
Kapitałowej HSW.
Wśród klientów HSW S.A. znajduje się wielu krajowych i światowych liderów
kluczowych sektorów rynkowych: przemysłu obronnego, wydobywczego,
budownictwa drogowego i kolejowego, elektrowni i elektrociepłowni.
Jakość wyrobów potwierdzona jest certyfikatami: ISO 9001:2001, AQAP
2110 oraz licznymi nagrodami.

HSW oferuje:
Maszyny budowlane
- ładowarki kołowe (moc silnika od 120 KM do 427 KM, pojemność łyżki
od 1,34 m3 do 11,5 m3)
- koparko-ładowarkę (moc silnika 99 KM, poj. łyżki ładowarkowej 1m3,
koparkowej 0,20 m3)
- spycharki gąsienicowe (moc silnika od 74 KM do 520 KM, poj. lemiesza
od 1,4m3 do 39,8 m3)
- układarki rur (moc silnika od 190 KM do 320 KM, max. udźwig 100 t)
- przesuwarkę taśmociągów (moc silnika 320 KM, max. udźwig 15,3 t)
- kompaktory (moc silnika od 190 KM do 330 KM, poj. lemiesza
od 10,9 m3 do 17,8 m3)
Sprzęt wojskowy
- sprzęt artyleryjski (m.in. Krab, BM-21M – wyrzutnia artyleryjska,
M-98 – moździerz)
- transportery opancerzone
- sprzęt inżynieryjny (koparko-ładowarka UMI, spycharko-ładowarka)
Usługi serwisowe maszyn
Oryginalne części zamienne do maszyn budowlanych
Usługi kooperacyjne

Prezes firmy:
Mirosław Bryska
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Właściciel:
Rajmund Sorowski

Szynaka Meble Sp. z o.o.
14-260 Lubawa, ul. Dworcowa 20
tel. 089 645 21 28
fax 089 645 53 62
e-mail: info@szynaka.pl
www.szynaka.pl
www.wfm-kuchnie.pl

Prezes firmy:
Jan Szynaka

„SZYNAKA-MEBLE” Sp. z o.o. to producent wysokiej jakości mebli. Oferta firmy skierowana jest do szerokiego grona klientów. Firma produkuje
meble mieszkaniowe, kuchenne, biurowe i sklepowe z płyty wiórowej oraz
z drewna litego.
W ofercie znaleźć można meble mieszkaniowe, zarówno do sypialni, jadalni, pokoju dziennego, młodzieżowego czy dziecięcego. Wzory charakteryzują się nowoczesnym wzornictwem zarówno pod względem kolorystycznym jak i konstrukcyjnym.
Jako właściciel Wolsztyńskiej Fabryki Mebli, mamy w swojej ofercie wysokiej klasy meble kuchenne, projektowane i produkowane na zamówienie
klienta, dostosowane do wszystkich jego potrzeb.
MINOS

WAMPA II

COOL

ALFA
AMBRA

od 1989 roku

Biuro Technologiczno-Marketingowe „TTM”
mgr inż. Sławomir Podgajny
95-060 Brzeziny, ul. Konopnickiej 20, woj. łódzkie, Polska
tel./fax +48 46 874 28 13, tel. +48 60 131 49 47,
e-mail: ttm@ttm.pl, www.ttm.pl,
Technika, Technologia, Maszyny, Marketing
dla przemysłu spożywczego i branż
pokrewnych
MAŁE PRZETWÓRNIE SPOŻYWCZE.
MASZYNY, URZĄDZENIA,
TECHNOLOGIE SPOŻYWCZE
URZĄDZENIA ROZLEWNICZE I PAKUJĄCE

Firma nasza istnieje na rynku od 1989 roku. Z firmy początkowo o profilu doradczokonsultingowym przekształciła się z czasem w firmę produkcyjną.
Specjalizujemy się w realizacji kompletnych małych i średnich linii technologicznych
produkcji m.in. przetworów owocowo-warzywnych (takich jak np. ogórki konserwowe,
soki warzywne i owocowe, w tym tzw. jednodniowe, kwaszona kapusta, ogórki i inne
warzywa, surówki, sałatki, obierane ziemniaki i warzywa o przedłużonej trwałości)
oraz ketchupów, sosów, koncentratu pomidorowego, musztard, chrzanów, majonezów, dressingów, będąc jednocześnie wykonawcą-producentem podstawowych maszyn i urządzeń stanowiących ich wyposażenie. Wykonujemy urządzenia i realizujemy na ich bazie także linie rozlewnicze produktów płynnych i półpłynnych.
Urządzenia nasze pracują w Polsce, Niemczech, Litwie, Łotwie, Estonii, Białorusi,
Ukrainie, Rosji, Kazachstanie, Kirgistanie, Mołdawii.
W firmie naszej wykonujemy z materiałów
AISI304 / AISI316 m.in.:
- urządzenia zbiornikowe (zbiorniki, mieszalniki, mieszalniki-miksery)
- pompy wirowe wolnoobrotowe
- urządzenia emulgujące i homogenizujące
- mieszalniki komponentów sypkich
- rozdrabniacze na mokro, młynki korundowe
- szatkownice do kapusty i zestawy do szatkowania kapusty
- praski do tłoczenia soku (a także do np. produkcji papieru czerpanego)

- stoły obrotowe, stoły technologiczne, stelaże,
wanny, urządzenia pomocnicze
- przenośniki płytkowe, rolkowe, taśmowe dla
różnych funkcji technologicznych
- dozowniki produktów płynnych i półpłynnych
(objętościowe, wagowe, „na poziom”)
- zakręcarki do zamknięć opakowań (np. T-O)
automatyczne i półautomatyczne
- etykietarki automatyczne
- urządzenia do obkurczania etykiet-koszulek
lub plomb na opakowaniach
- zgrzewarki, pakowarki, tunele grzewcze

Chętnie podejmujemy wykonawstwo urządzeń i instalacji prototypowych, nietypowych, wykonywanych jednostkowo, indywidualnie – także dla branż pokrewnych,
czyli chemii gospodarczej, kosmetycznej, farmaceutycznej oraz innych (dystrybutory
tkanin, stoły antywibracyjne).
Chcemy zwrócić uwagę, że ofertę naszą uzupełniają możliwości konsultacji dotyczących techniczno-technologicznej strony produkcji wyrobów, standardów GMP, GHP,
HACCP, opracowywania projektów koncepcyjnych przedsięwzięć, technologii, norm i
receptur wyrobów – także nowych, kompletacji, dostaw, montażu i rozruchu technicznego i technologicznego urządzeń.
NOWOŚCI w naszej firmie:

• Technologia i urządzenia do produkcji soku (nektaru) i oleju z oblepichy.
• Propozycja kompletnej linii przetwórczej, umożliwiającej produkcję soków, nektarów oraz oleju z owoców oblepichy (rokitnika).
• Technologia i urządzenia do produkcji świeżych nieutrwalanych soków
warzywnych (w tym tzw. jednodniowego soku marchwiowego).
• Propozycja kompletnej linii przetwórczej umożliwiającej produkcję nowej kategorii soków świeżych (bez dodatku konserwantów, niepasteryzowanych).
• Technologia i urządzenia do produkcji obieranych warzyw o przedłużonej trwałości, w tym ziemniaków gotowych do
spożycia.
• Propozycja kompletnej linii przetwórczej umożliwiającej produkcję obieranych warzyw (takich jak ziemniaki, buraki, marchew itp.) pakowanych próżniowo o przedłużonej trwałości.

Właściciel/Dyrektor:
mgr inż.
Sławomir Podgajny,
EUR ING

We specialize in realization of complete technological lines for production of various kinds of mustard,
mayonnaise, sauces, tomato concentrates, fruit and vegetable products; at the same time we produce
basic machines and equipment
for the aforesaid purposes. We
produce: corundum mills for wet
processing of mustard, ketchup,
horseradish sauce, homogenizing
equipment for sauces and mayonnaise, fragmentizers for fruit, vegetables, for wet fragmentizing of
mustard, slow-speed rotodynamic
pumps for food pastes and fluids,
shrink tunnels for packing in plastic
film, conveyors, tanks, tables, dryers, feeders for food paste, other
equipment for realized installations.

Специализируемся в осуществлении комплектных технологических линий для производства горчиц, кетчупов, майонезов, соусов,
хренов, томатных концентратов,
фруктовых и овощных продуктов,
при чим являемся одновременно
исполнителем и производителем
основных машин и установок составляющих их оборудование.
Изготовливаем: мелницы, гомогенизаторы, дробилки, тихоходные
ротационные насосы для пищевых паст и жидкостей, туннели
для усадки пакетов в термоусадочную фольгу, конвееры, столы,
бактерицидные лампы UV, ванны,
емкостные установки, установки
для дозировки.

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z naszą ofertą, zapraszamy do rozmów, zapraszamy do naszej firmy.

Firma SMAK istnieje od 1979 r. Jest firmą rodzinną. Firma produkuje
przetwory owocowo-warzywne na rynek krajowy i zagraniczny. Asortyment to 150 produktów, m.in. majonez, chrzan tarty, pieczarka marynowana.
Wiceprezes firmy:
Grzegorz Pysz

Przedsiębiorstwo
Wielobranżowe „SMAK”
Firma Rodzinna Pysz
Sp. z o.o.
44-240 Żory
ul. Pukowca 93a
tel. 032 435 33 33
fax 032 435 46 44
e-mail: smak@smak.com.pl
www.smak.com.pl

Zakłady Przemysłu Cukierniczego Mieszko SA
siedziba spółki:
04-392 Warszawa
ul. Chrzanowskiego 8B
tel. +48 22 810 21 96
fax +48 22 810 57 30
e-mail: office@mieszko.com.pl
www.mieszko.com.pl
adres do korespondencji:
ul. Starowiejska 75
47-400 Racibórz

Prezes firmy:
Marek Moczulski

Najbardziej znane produkty naszej firmy to cukierki musujące Zozole – lider
na rynku cukierków musujących, praliny Klejnoty, czekoladki Michaszki, Trufle
i Marcepan oraz karmelki Frutis.
Produkujemy znane i lubiane słodycze. Istniejemy
na rynku od 1993 roku. Nasza firma jest notowana
na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.
Jesteśmy nowoczesną i dynamiczną firmą. Starannie obserwujemy rynek i precyzyjnie reagujemy na
jego potrzeby. Stale kształcimy się i doskonalimy, aby
sprostać oczekiwaniom konsumentów.
Wyróżnia nas innowacyjność – nadążając za światowymi trendami nieustannie zaskakujemy naszych
wymagających klientów.
Posiadamy trzy zakłady produkcyjne, dwa w Raciborzu
i jeden w Warszawie. Zatrudniamy ponad 900 osób.

Oferujemy:
• sery żółte w dużym wyborze • serki OSTROWIA
• serek OSTROWIA puszysta • sery topione • serniczek OSTROWSKI
• serki homogenizowane • jogurty • serwatka w proszku • serwatka
w proszku demineralizowana 40% • koncentrat białek serwatkowych
WPC-80 • zdemineralizowany permeat serwatki.
We offer:
• wide selection of cheese • OSTROWIA cream cheese
• OSTROWIA puszysta cream cheese • process cheese • OSTROWSKI
cheesecake • smooth cottage cheese • yoghurts • powder whey
• demineralised 40% powder whey • WPC-80 whey protein concentrate •
demineralised whey permeat.

Mazowiecka
Spółdzielnia
Mleczarska
OSTROWIA
w Ostrowi
Mazowieckiej

07-300 Ostrów Mazowiecka
ul. Lubiejewska 67/69
tel. 029 645 77 00
fax 029 746 24 29
e-mail: ostrowia@ostrowia.pl
www.ostrowia.pl

Pod marką OSTROWIA
produkty dla zdrowia.
OSTROWIA products
for health.

Zakłady Mięsne ,,Łmeat-Łuków” S.A.
21-400 Łuków, ul. Przemysłowa 15
tel. +48 25 798 24 01, fax +48 25 798 42 32
www.zmlukow.pl
Dział Eksportu: tel. +48 25 797 27 21, fax +48 25 797 26 83, e-mail: export@zmlukow.pl

Zakłady Mięsne „Łmeat-Łuków” S.A. działają od 1973 r.
Profil działalności:
- skup i ubój żywca wieprzowego (ok. 330 tys. sztuk/rocznie)
i wołowego (ok. 70 tys. sztuk/rocznie)
- rozbiór mięsa wieprzowego (ok. 100 ton/8 godz.) i wołowego (ok. 60 ton/8 godz.)
- produkcja i dystrybucja mięsa, wędlin, konserw i tłuszczów
- produkcja karmy dla psów
- własna sieć detaliczna (80 placówek) i 4 centra hurtowe
- własny transport specjalistyczny żywcowy i do przewozu wyrobów gotowych.

Prezes Zarządu
Ryszard Smolarek

Najwyższe standardy jakości i bezpieczeństwa żywności.
Rygorystyczne przestrzeganie higieny gwarantuje wdrożony i certyfikowany Zintegrowany System Zapewnienia Bezpieczeństwa Żywności HACCP (wg PN-EN ISO
22000: 2006) i System Zarządzania Jakością PN-EN ISO 9001:2001. Zakład posiada certyfikat zgodności z systemem BRC, IFS i standardem MC Donalds.
Wieloletnie doświadczenie w handlu z odbiorcami krajowymi i zagranicznymi daje nam szerokie możliwości dostosowania się do różnorodnych wymagań i wciąż zmieniających się potrzeb rynku.
Na pozycję lidera firma pracuje od ponad 30 lat, systematycznie modernizując się i inwestując
po to, aby spełnić oczekiwania naszych klientów. Osiągnięte wyniki finansowe oraz zadowolenie odbiorców potwierdzają skuteczność rynkową firmy, czynią z nas solidnego i wiarygodnego partnera w biznesie. Unowocześniona baza techniczna i technologiczna pozwala na ciągłe poszerzanie oferty handlowej o nowe asortymenty, nowe sposoby pakowania, spełniając
tym samym standardy światowe. Pomimo ciągłej dbałości o nowoczesność, nie zapominamy
o polskich, sprawdzonych recepturach. Marka „Łmeat-Łuków” S.A. jest gwarancją jakości
i wyśmienitego smaku doskonałych, tradycyjnych wędlin i konserw.

Firma posiada uprawnienia eksportowe, m.in. do krajów Unii Europejskiej, Rosji, USA, Kanady, Japonii.

SuperDrob
SuperDrob S.A.
S.A.
Zakłady
Zakłady Drobiarsko-Mięsne
Drobiarsko-Mięsne
05-480
05-480 Karczew,
Karczew, ul.
ul. Armii
Armii Krajowej
Krajowej 80
80
tel. +48
+48 22
22 779
779 06
06 00,
00, fax
fax +48
+48 22
22 779
779 06
tel.
06 15
15
e-mail:
superdrob@superdrob.pl
e-mail: superdrob@superdrob.pl
www.superdrob.pl
www.superdrob.pl

Prezes
Prezes firmy:
firmy:
Lech
Lech Kostecki
Kostecki
Zajmujemy
Zajmujemy się
się produkcją,
produkcją, handlem,
handlem, ubojem
ubojem ii sprzedażą
sprzedażą produktów
produktów mięsmięsnych.
Na
rynku
krajowym,
produkty
dostarczamy
głównie
nych. Na rynku krajowym, produkty dostarczamy głównie do
do największych
największych
sieci
sieci hiperhiper- ii supermarketów.
supermarketów. Ponad
Ponad 30%
30% produkcji
produkcji eksportujemy
eksportujemy na
na rynki
rynki
Europy Zachodniej
Zachodniej ii Wschodniej.
Wschodniej.
Europy

Producent Koncentratów Owocowych i Aromatów Naturalnych
Agrico S.A.
99-100 Łęczyca
ul. Lotnicza 7a
tel. 024 721 20 53
fax 024 721 20 53
e-mail: agrico@agrico.com.pl
www.agrico.com.pl
Naturalne koncentraty owocowe z: wiśni, truskawki,
czarnej porzeczki, aronii, jabłek, dzikiej róży, śliwki,
maliny i aromaty owocowe.

Prezes firmy:
Marek Krzywicki

Krakowska Hodowla i Nasiennictwo
Ogrodnicze Polan Sp. z o.o.

30-130 Kraków
ul. L. Rydla 53/55
tel. 012 623 38 30
fax 012 623 38 35
e-mail: polan@nasiona.pl

Polan to jedna z największych firm hodowlano-nasiennych w Polsce. W swojej ofercie proponuje
odbiorcom w kraju i za granicą wysokiej jakości,
profesjonalnie przygotowane nasiona warzyw
i kwiatów, w tym ponad 200 odmian własnej
hodowli; m.in. ogórków: Polan F1, Krak F1,
Julian F1, Anulka F1; fasoli szparagowej
Laurina, Tara czy czosnku Harnaś.
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na naszą stronę www.nasiona.pl

Prezes firmy:
Andrzej Rostworowski

P.P.U.H. „PINUS” Spółka Jawna
Jerzy Smolarczyk, Mariusz Smolarczyk
49-318 Skarbimierz-Osiedle, ul. Topolowa 15
tel. 077 4113 925, 077 4113 254
fax 077 4113 926
e-mail: pinus@pinus-okna.com.pl
www.pinus-okna.com.pl

Firma „PINUS” to przedsiębiorstwo jednozakładowe, będące
spółką jawną braci Jerzego i Mariusza Smolarczyków. Firma
produkuje wysokiej jakości stolarkę otworową z drewna krajowego i egzotycznego klejonego warstwowo. Typ produkowanych
okien i drzwi balkonowych to DJ-68 o profilu Soft-line.

Firma poza oknami europejskimi, otwieranymi na zewnątrz i do wewnątrz, felcowymi,
bezfelcowymi, przesuwnymi (tzw. Sliding
Windows), produkuje także drzwi zewnętrzne, przesuwne HS i PSK, wewnętrzne, ogrody zimowe, oraz świadczy usługi w zakresie
montażu ww. stolarki.
Nowoczesna linia technologiczna pozwala
na produkcję ponad 1500 okien miesięcznie. Firma specjalizuje się przede wszystkim
w stolarce nietypowej, wykonując równocześnie zamówienia typowe.

Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne
Jelfa SA
58-500 Jelenia Góra
ul. Wincentego Pola 21
tel. 075 64 33 100-103
fax 075 75 24 455
e-mail: jelfa@jelfa.com.pl
www.jelfa.com.pl

Prezes firmy:
Saulius Jurgelenas
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Dzięki produkcji farmaceutyków o dużej
atrakcyjności rynkowej, Spółka ma dobrą, ustabilizowaną
pozycję na rynku
krajowym i zagranicznym. Priorytetowymi grupami terapeutycznymi są leki
działające na: układ
sercowo-naczyniowy,
przewód pokarmowy,
ośrodkowy układ nerwowy oraz stosowane
w opiece zdrowotnej kobiet,
reumatologii i dermatologii.
W swoim portfelu Spółka posiada około 120 preparatów o różnym
przeznaczeniu, formie farmaceutycznej i działaniu terapeutycznym oraz preparaty z asortymentu oferowanego przez Sanitas AB.
Zarząd PF Jelfa SA stara się stworzyć warunki produkcji odpowiadające europejskiemu modelowi wytwarzania farmaceutyków. Produkcja zarówno leków
odtwórczych, jak i oryginalnych odbywa się zgodnie z europejskimi standardami Kontroli Jakości oraz Dobrej Praktyki Wytwarzania, co potwierdzają posiadane certyfikaty GMP.
Spółka jest jednym z wiodących polskich eksporterów farmaceutyków. Główne
kierunki eksportu to Rosja, Ukraina, Węgry, Kazachstan, Bułgaria, Gruzja, Armenia, Azerbejdżan, a także Wietnam. Ponadto eksportujemy także do Czech,
Słowacji oraz krajów nadbałtyckich. Mamy swoje przedstawicielstwa w Moskwie i Kijowie, a także Biuro w St Petersburgu i w Pradze, które poprzez swoją
działalność efektywnie wpływają na znaczący wzrost obrotów na rynkach zagranicznych.
W 2006 roku 100% akcji Przedsiębiorstwa wykupionych zostało przez litewską
firmę farmaceutyczną Sanitas Polska Sp. z o.o. W wyniku przyłączenia Spółki
do tzw. „Grupy Sanitas” (Sanitas AB na Litwie, Hoechst-Biotika na Słowacji
oraz Jelfa SA w Polsce), Jelfa SA oraz jej preparaty obecne są również wszędzie tam, gdzie swoje biura i przedstawicielstwa posiadają pozostałe firmy
z grupy.
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ProdukcJA leków
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POLFER
Podzespoły Indukcyjne Sp. z o.o.
08-200 Łosice
Woźniki 25
tel. +48 83 357 32 12
fax +48 83 357 32 16
e-mail: polfer@bp.onet.pl
www.polfer.eu
Produkujemy:
• filtry radiowe i telewizyjne
• dławiki sieciowe i przeciwzakłóceniowe
• transformatory impulsowe
• podzespoły indukcyjne SMT
• korpusy cewek z tworzyw sztucznych

Agencja Reklamowo-Wydawnicza FINE GRAIN
ul. Wrzosowa 7, 25-213 Kielce, Polska
e-mail: fine-grain@hot.pl

Publishing And Advertising Agency FINE GRAIN
ul. Wrzosowa 7, 25-213 Kielce, Poland
e-mail: fine-grain@hot.pl

WYBITNY EKSPORTER 2007

Stowarzyszenie Eksporterów Polskich

00-375 Warszawa, ul. Smolna 38, lok. 10c
tel. 022 331 06 39, tel./fax 022 331 06 40
e-mail: poczta@klubeksportera.org, www.klubeksportera.org

Partnerzy

Patroni naukowi

Sponsorzy

Patroni medialni

