Członkowie – założyciele Rady Firm Rodzinnych, która ukonstytuowała się
przy Konfederacji Lewiatan
Grupa Adamed
To polska firma farmaceutyczno–biotechnologiczna, która jest producentem ponad 250
produktów, oferowanych pacjentom

w 60 krajach na świecie. Posiada swoje

przedstawicielstwa w Rosji, Hiszpanii, Kazachstanie i na Ukrainie. Obecnie zatrudnia 1600
osób. Od kilkunastu lat firma prowadzi własną działalność badawczo-rozwojową, w ciągu
ostatnich 6 lat przeznaczając na ten cel ponad 250 mln zł. Tworzy konsorcja naukowobadawcze z wiodącymi uczelniami oraz instytutami naukowymi. Własność intelektualna firmy
chroniona jest wieloma patentami.
Firma Adamed została założona przez dr n. med. Mariana Adamkiewicza w 1986 r. – ojca
Macieja Adamkiewicza – obecnego Prezesa Zarządu Grupy Adamed. Początkowo
specjalizowała się w produkcji leków ginekologicznych i sprzętu medycznego. Dzięki rozwojowi
własnej myśli intelektualnej oraz własnym patentom, Adamed sukcesywnie budował swoją
pozycję rynkową. Obecnie Grupa Adamed – wg rankingu IMS Health - znajduje się w pierwszej
dziesiątce firm farmaceutycznych działających w Polsce.
O Małgorzacie i Macieju Adamkiewicz mówi się, że to małżeństwo, które podbiło polski rynek
farmaceutyczny. Oboje są absolwentami Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w
Warszawie. Maciej, Prezes Zarządu Grupy Adamed, posiada specjalizację z chirurgii. Jest
członkiem

Międzynarodowego

Towarzystwa

Uroginekologicznego

oraz

Polskiego

Towarzystwa Meno i Andropauzy. Małgorzata, Dyrektor Generalny Grupy Adamed, jest

doktorem nauk medycznych, posiada specjalizację pierwszego i drugiego stopnia z chorób
wewnętrznych oraz z endokrynologii. Ukończyła również The Stockholm School of Economics
Executive Educations. Jest członkiem Światowego Towarzystwa Endokrynologicznego. W
Adamedzie była odpowiedzialna m.in. za utworzenie działu badawczo-rozwojowego oraz
zainicjowanie badań nad nowymi lekami. Obecnie odpowiada za działalność operacyjną firmy.
W 2013 r. Małgorzata i Maciej Adamkiewicz zostali odznaczeni Złotym Krzyżem Zasługi
Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej.

ABC – Czepczyński
Firma rodzinna prowadzona od 1997 roku przez tego samego właściciela : Artura
Czepczyńskiego. Początkowo jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, od
2007 roku przekształcona w spółkę komandytową. W pierwszym okresie działalności firma
prowadziła działalność transportową opartą na własnym taborze. Z czasem główną rolę
zaczęła pełnić działalność spedycyjna, ograniczając tym samym udział własnej floty, by
ostatecznie w 2008 roku przekształcić się w spedycję obsługującą klientów w całej Europie.
Zarząd spółki skupił swoją uwagę na kwestii bezpieczeństwa powierzonych ładunków i od
kilku lat opiera swoje działania na autorskim programie weryfikacji firm transportowych Safe
CarGo. Walka z kradzieżami ładunków stała się swoistą misją przedsiębiorstwa.
Obecnie ABC-Czepczyński zatrudnia ponad 140 osób w kilku oddziałach w Polsce (wraz z
siostrzaną spółką Simple Way) i generuje ponad 75 mln zł rocznych obrotów. Firma planuje
dalszy rozwój zarówno pod względem przychodów ze sprzedaży jak i miejsc prowadzenia
działalności. Jednym z najbliższych realizacji pomysłów jest szersze wejście na rynek
niemiecki, poprzez otwarcie oddziału firmy w Niemczech..

Coniveo
Coniveo jest jedną z największych w Polsce firm z branży wykładzin obiektowych. Jej
działalność obejmuje dystrybucję markowych wykładzin obiektowych i akcesoriów
podłogowych, a także ich montaż w biurach i instytucjach, szkołach, hotelach oraz gabinetach
medycznych.

Coniveo jest właścicielem marki Workstep – pierwszej polskiej marki wykładzin skierowanej
na rynek biurowy, a także innych marek związanych z akcesoriami podłogowymi jak: Traper,
Rollmat i Gripper. Jest również przedstawicielem znaczących europejskich producentów
wykładzin. W największym magazynie wykładzin obiektowych na Mazowszu posiada ponad 40
tys. mkw. pokryć podłogowych dostępnych "od ręki".
Firma współpracuje bezpośrednio z indywidualnymi przedsiębiorcami, instytucjami, firmami
remontowo-budowlanymi oraz architektami wnętrz. Do tej pory firma wykonała ponad 7,5
tys. realizacji, co czyni ją ekspertem w branży. Profesjonalizm i jakość usług oferowanych przez
Coniveo potwierdzają liczne certyfikaty i nagrody biznesowe.
Tomasz Urbański, założyciel i prezes firmy Coniveo, reprezentuje interesy firm z sektora MSP,
aktywnie działając w stowarzyszeniach branżowych i biznesowych. Małżonka Małgorzata
Słotwińska-Urbańska jest wsparciem i doradcą w bieżących działaniach firmy, jednocześnie
wychowując trójkę potencjalnych sukcesorów Mariannę (11 lat), Antoniego (8 lat) oraz Hanię
(6 lat).

Darpol
Łącząc doświadczenie trzech pokoleń, oferuje części zamienne do taboru kolejowego,
obróbkę metali (w tym laserowe cięcie blach), maszty oświetleniowe oraz sprzęt sportowy
wykorzystywany na największych siatkarskich wydarzeniach w Polsce i na świecie (np.
Mistrzostwa Świata, Igrzyska Olimpijskie w Londynie itp.). Dostarczane przez DARPOL części
zamienne stosowane są przez wszystkich głównych przewoźników kolejowych oraz zakłady
przemysłowe eksploatujące własny tabor szynowy w Polsce, a także na wybranych rynkach
światowych.
Firma istnieje od 1988 roku, choć jej kolejowa tradycja sięga już przedwojennych zakładów
taboru szynowego Lilpop, Rau i Loewenstein w Warszawie oraz ZNTK Bydgoszcz. Pracowali w
nich dziadek i ojciec założyciela firmy - Dariusza Jasińskiego (prywatnie sędziego
międzynarodowego piłki siatkowej). W 2008 roku pracę w firmie rozpoczęły dzieci –
Aleksandra i Krzysztof (obecni współudziałowcy) aktywnie angażujący się w dalszy rozwoju
rodzinnego biznesu.

Ponadto DARPOL, dostrzegając ważną rolę wartości charakteryzujących firmy rodzinne,
aktywnie działa na rzecz integracji ich środowiska w województwie kujawsko-pomorskim.
www.darpol.bydgoszcz.pl

Dorbud SA
DORBUD SA z siedzibą w Kielcach działa na polskim rynku usług budowlanych od ponad 23
lat. Podstawą działalności spółki jest świadczenie usług generalnego wykonawstwa
budowlanego w zakresie:
- wznoszenia nowych obiektów biurowych, użyteczności publicznej, mieszkaniowych i
przemysłowych,
- remontów, rozbudowy i modernizacji obiektów istniejących
- renowacji zabytków
- działalności deweloperskiej
Wśród najnowszych realizacji spółki DORBUD wyróżnić można nowy gmach Akademii Sztuk
Pięknych w Warszawie, Polsko-Niemiecką Szkołę Spotkań i Dialogu im. Willy’ego Brandta w
Warszawie czy też Ambasadę Indii. Jakość usług potwierdza certyfikat Systemu Zarządzania
Jakością ISO 9001:2008.
DORBUD SA dała podstawy do stworzenia grupy kapitałowej, w skład której wchodzą spółki
bezpośrednio związane z DORBUD oraz z właścicielami – Dorotą i Tomaszem Tworek.
W skład grupy wchodzą:
- DOTO Polska Sp. z o.o prowadząca nowoczesny zakład produkcyjny stolarki aluminiowej i
PCV
- Fontia Sp. z o.o. prowadząca BRISTOL**** Art & SPA Sanatorium w Busku Zdroju – jeden z
najnowocześniejszych obiektów tej klasy w Polsce
Dużą uwagę właściciele przykładają do działań w obszarze CSR, ze szczególnym
uwzględnieniem promocji sztuki. Powołana przez nich fundacja „Nowa Przestrzeń Sztuki” od
7 lat organizuje duże wydarzenia artystyczne w przestrzeni publicznej z udziałem wybitnych
polskich artystów ( m.in. Z. Frączkiewicz, L. Tarasewicz, R. Kuśmirowski)

Dr Irena Eris

Dr Irena Eris to firma, która powstała z pasji i marzeń w 1983 r. Dzisiaj jest największym i
najbardziej

znanym,

polskim

producentem

kosmetyków

pielęgnacyjnych.

Grupa

Dr Irena Eris zatrudnia obecnie 1000 pracowników, produkuje ponad 20 mln sztuk produktów
rocznie i eksportuje swoje kosmetyki do ponad 40 krajów. W skład Grupy wchodzą:
Laboratorium Kosmetyczne Dr Irena Eris, Kosmetyczne Instytuty Dr Irena Eris oraz luksusowe
Hotele SPA Dr Irena Eris. Dr Irena Eris jest jedną z najcenniejszych i najbardziej znanych
polskich marek oraz jedyną polską marką zaproszoną do elitarnej, francuskiej organizacji
Comité Colbert zrzeszającej najbardziej luksusowe marki, takie jak Chanel, Louis Vuitton, Boucheron, Cartier, Chanel, Hermès. Marka mocną pozycję zawdzięcza swoim niezmiennym
wartościom: najwyższej jakości, uczciwości i szacunkowi oraz nieustającej innowacyjności we
wszystkich działaniach.
Grupa Dr Irena Eris od lat wspiera odpowiedzialny biznes i inicjatywy angażujące się
w rozwój przedsiębiorczości i nauki. Posiada również wiele własnych, autorskich zgłoszeń
patentowych innowacyjnych zarówno pod kątem nauki, jak i biznesu. Firma posiada
unikatowe na skalę europejską, Centrum Naukowo – Badawcze Dr Irena Eris, gdzie zespół
wykfalifikowanych specjalistów z tytułami naukowymi: lekarzy, biologów, biologów
molekularnych, alergologów i farmaceutów, prowadzi zaawansowane prace badawcze.
www.DrIrenaEris.com

Centrum Medyczne ENEL-MED SA
To polska firma rodzinna, oferująca pełną obsługę medyczną. ENEL-MED opiekuje się
pacjentem od konsultacji, przez diagnostykę, hospitalizację, operację, aż po rehabilitację.
Pomysłodawcą, założycielem, właścicielem oraz Prezesem Zarządu firmy od początku jej
istnienia (1993 r.) jest Adam Rozwadowski. Wiceprezesem Zarządu oraz Dyrektorem
Zarządzającym Centrum Medycznego jest Jacek Rozwadowski. Anna Rozwadowska pełni w
firmie funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Bartosz Rozwadowski działa na stanowisku
Dyrektora ds. Inwestycji i Zakupów.
Na ogólnopolską sieć medyczną ENEL-MED składają się dwa szpitale zlokalizowane w
Warszawie: Szpital Zacisze oraz Szpital Centrum, wieloprofilowe oddziały własne w
Warszawie, Gdańsku, Łodzi, Krakowie, Poznaniu i Wrocławiu oraz sześć specjalistycznych

przychodni przyzakładowych, a także ponad 1300 placówek partnerskich na terenie całego
kraju. Od 2014 roku w ramach sieci funkcjonuje również klinika medycyny estetycznej ESTELL.

ENEL-MED zatrudnia wybitnych lekarzy w prawie 60 specjalnościach. Kompleksowa oferta
wieloprofilowych oddziałów obejmuje m.in. badania laboratoryjne oraz szeroki zakres badań
diagnostycznych takich jak USG, EKG, RTG, tomografia czy rezonans magnetyczny. ENEL-MED
świadczy też usługi w zakresie stomatologii zachowawczej, protetyki i chirurgii.
Spółka od 2011 r. jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych. Centrum Medyczne
ENEL-MED posiada certyfikat ISO 9001.

Firma rodzinna Makarczykowie Dariusz Makarczyk Spółka Jawna
To wielopokoleniowa firma rodzinna.
Produkuje kosmetyki dla niemowląt i dzieci pod marką Skarb Matki oraz kosmetyki dla kobiet
w ciąży i młodych mam pod marką Skarb Matki Femina.
Firma istnieje od 1947 roku. Została założona przez magistra farmacji - Władysława
Makarczyka. Jego marzeniem była własna apteka, ale ponieważ było to w tamtym czasie
niemożliwe, jako człowiek przedsiębiorczy otworzył mały zakład w którym produkował m.in.
puder dla niemowląt.
Po jego śmierci firmą zajął się jego syn – inż. Dariusz Makarczyk, rozbudował pomieszczenia
produkcyjne i rozszerzył asortyment kosmetyków. Dziś razem z nim pracuje III pokolenie
Makarczyków – Paulina i Paweł.
Firma w ciągu ostatnich 20 lat wyspecjalizowała się w produkcji kosmetyków dla
najmłodszych marki Skarb Matki – sprzedawanych głównie w aptekach – ocenianych jako
bezpieczne i polecane dla dzieci ze skłonnością do alergii.
W każdy kosmetyk – od surowców po przyjazne dzieciom opakowanie – wkładamy nasze
serce. Nasza firma – to nie tylko miejsce pracy – ale to również historia, tradycja i etos
rodziny, które pozwalają nam godnie żyć, tworzyć dobrą atmosferę i miejsca pracy, i system
zarządzania oparty na wartościach.

www.skarbmatki.pl
www.makarczykowie.pl

Grupa Bryksy
Grupa Bryksy posiada 33-letnie doświadczenie w realizacji projektów deweloperskich. Spółki
wchodzące w skład Grupy Bryksy wybudowały łącznie 2 159 lokali o łącznej powierzchni ponad
140 000m².
Historia Grupy Bryksy sięga 1981 roku. Wtedy to Marian Bryksy, rozpoczął działalność w
branży budowlanej. Przez ponad trzy dekady budowana była organizacja składająca się z
najlepszych fachowców w dziedzinie budownictwa, dysponujących olbrzymią wiedzą i
doświadczeniem. Wykonano wiele obiektów budowlanych stosując najwyższe standardy
jakości.
Wysoka jakość wykonanych inwestycji została zapewniona dzięki wykwalifikowanej kadrze
inżynierskiej. Większość z realizowanych zamówień na budowle technologiczne była
prowadzona w trudnych warunkach terenowych i hydrologicznych.
Początek rozwoju przedsiębiorstwa opierał się na inwestycjach budownictwa przemysłowego
i ekologicznego. W latach 1981-2001 został zrealizowany szereg zleceń na budowę
oczyszczalni ścieków, przepompowni ścieków i zbiorników wody pitnej.
Aby zapewnić kontynuację dynamicznego wzrostu Grupa Bryksy prowadzi szereg inwestycji w
dziedzinie budownictwa mieszkaniowego i użytkowego. Portfel inwestycji dobierany jest tak,
aby nabywcy o różnych preferencjach i różnej zasobności mogli znaleźć coś dla siebie.
Dziś Grupa Bryksy jest firmą deweloperską specjalizującą się w budownictwie mieszkaniowym.
Do najważniejszych inwestycji należą: MAŁE BŁONIA oraz GRAFFIT HOUSE. Drugą specjalizacją
są mieszkania czynszowe, których obecnie firma posiada ponad 850, dodatkowe inwestycje
mają dać do końca roku liczbę 1000 mieszkań.
Skład Grupy Bryksy:


Bryksy M2 Sp. z o.o.










Bryksy M2 Sp. z o.o. MALWY Sp. K.
Bryksy M2 Sp. z o.o. GRANIT Sp. K.
Bryksy M2 Sp. z o.o. GRAFFIT Sp. K.
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BRYKSY Marian Bryksy
Bryksy Sp. z o.o.
Przedsiębiorstwo Deweloperskie BRYKSY Sp. z o.o.
GB PM Sp. z o.o.
GB Rezydencje Sp. z o.o.

Marian Bryksy posiada bardzo duże doświadczenie w prowadzeniu firmy rodzinnej. Wiele lat
ściśle z firmą współpracowali jego dwaj synowie zajmując miejsca w zarządzie. Na dzień
dzisiejszy są już po udanej sukcesji i teraz to oni w głównej mierze decydują o przyszłości Grupy
Bryksy mając ojca za doradcę.

Firmy Anny Podniesińskiej
Anna Maria Podniesińska – absolwentka Psychologii i Studium Zarządzania UW; właścicielka,
udziałowiec i zarządzająca kilkoma rodzinnymi firmami, a także spółkami z udziałem kapitału
zagranicznego.
Na początku polskiej transformacji, po powrocie z kilkunastoletniego pobytu za granicą, gdzie
towarzyszyła mężowi Antoniemu, międzynarodowemu ekspertowi w zakresie ochrony
środowiska, mając kontakty zagraniczne, zarobione pieniądze i przemyślenia, rozpoczęła
budowę rodzinnego holdingu.
Pomagał jej mąż, a synowie przekazywali dobre rady z USA– bo tam wówczas studiowali i
pracowali: Bogusław- jako prawnik prawa międzynarodowego oraz Sławomir- jako specjalista
ds. biznesu i reklamy.
W latach 80-tych, Annie udało się sprowadzić do Polski znaczących inwestorów zagranicznych,
takich jak: DHL Worldwide Express, Bata Shoe Organisation, amerykański koncern reklamowyOglivy &Mather, Oscar Jacobson i Stenstroms i inne, z którymi utworzyła polskie spółki.
Równolegle

rodzina

Podniesińskich

zaczęła

w takich dziedzinach jak:
-sprzedaż detaliczna i hurtowa odzieży (Interviking, Rekord)

budować

własne

firmy

-produkcja (INTERDOM)
-usługi spedycyjne i logistyczne (CWWZ)
-deweloperstwo (INTERHART)
-usługi prawne (W&P)
-poszukiwanie oraz wydobycie gazu i metali (EurEnergy- wraz
z partnerami z Teksasu, Mazovia Energy Resources i Baltic Energy Resources)
-kancelaria prawna (Woodfill&Pressler)
-fundusz Polish American Investments- nieruchomości
Ważnym wydarzeniem i biznesowym osiągnięciem było otwarcie w2001 r. Wolnego Obszaru
Celnego ”Wschód-Zachód” w Mszczonowie.
W 1998 roku Anna Podniesińska otrzymała Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski za
wkład w rozwój gospodarki. Działa ona także w różnych gremiach gospodarczych i
charytatywnych, i zasiada w wielu kapitułach stowarzyszeń biznesowych.

Lars
Firma powstała w 1984r. z inicjatywy Andrzeja Szymańskiego, jako jeden z kontynuatorów
Ster-Gaz, produkującej kotły gazowe i założonej przez nestora Ludwika Szymańskiego. Stała
się liderem Europy środkowo-wschodniej w zakresie produkcji elektronicznych sterowników
temperatur do urządzeń grzewczych. Firma była stopniowo rozszerzana o inne działalności
takie jak: automatyka domowa, innowacyjne oświetlenie, obsługa techniczna, prace i
transport lotniczy. Obecnie Lars prowadzony jest przez ojca Andrzeja i syna Rolanda z
zamiarem wprowadzania produktów na rynki pozaeuropejskie oraz rozszerzenia profilu o
inne działalności.

Lechpol
Firma rozpoczęła działalność w 1990 r. oferując m.in. układy scalone do systemów
telewizyjnych PAL i SECAM, a także układy fonii do radioodbiorników i telewizorów.
Budowanie statusu solidnych produktów na polskim rynku jest procesem niezwykle trudnym,

a przede wszystkim wymagającym czasu. Prezes Zbigniew Leszek, nieprzerwanie już od 25 lat
zarządza i rozwija firmę, a od dekady towarzyszą mu także jego synowie: Mariusz, pełniący
funkcję wiceprezesa, Michał kierujący działałem marketingu oraz Marcin, odpowiedzialny za
rozwój sieci salonów firmowych LPelektornik. Pewność działania oraz kontynuacja przez
kolejne pokolenia to dla Prezesa firmy największe wartości rodzinnego biznesu. Dziś Lechpol
zatrudnia około 200 osób i dostarcza na polski rynek sprzęt elektryczny i elektroniczny z
różnych kategorii – zarówno urządzenia dla specjalistów, jak też z segmentu elektroniki
konsumenckiej. Najlepiej rozpoznawalną marką w portfolio firmy jest Kruger&Matz. Pojawiła
się ona na polskim rynku w roku 2010, a historię jej powstania najlepiej oddają dwa słowa:
pasja i marzenie. Kruger&Matz pragnie inspirować do życia pełnego wartości i pasji, a
wprowadzając do oferty wyjątkowe i dostępne dla każdego produkty chce dać ludziom
narzędzia do lepszego życia. W portfolio Kruger&Matz znaleźć można m.in. designerskie
słuchawki oraz sprzęt audio, a także urządzenia mobilne jak tablety, czy smartfony.

Nowy Styl
W 1992 r. firma Nowy Styl powstała jako firma rodzinna, założona przez Braci Krzanowskich,
działająca tylko w Polsce z ofertą 3 krzeseł. Dziś Grupa Nowy Styl to europejski lider w zakresie
kompleksowych rozwiązań meblowych dla przestrzeni biurowych oraz miejsc użyteczności
publicznej. Unikatowy model biznesowy Grupy pozwala dostarczać klientom kompleksową
usługę wyposażania wnętrz w oparciu o dogłębną analizę specyfiki i potrzeb klienta,
efektywności, organizacji pracy, ergonomii i akustyki. Dzięki doświadczeniu oraz własnemu
zapleczu technologiczno-produkcyjnemu każda oferta jest "szyta na miarę".
Firma posiada własną, międzynarodową sieć dystrybucyjną obejmującą 19 lokalnych struktur
sprzedaży na całym świecie.
Codziennie wyposaża nowe biurowce, centra konferencyjne, kina, stadiony, obiekty
muzyczne, sportowe i wielofunkcyjne. Na liście referencyjnej figurują m.in. wielkie
międzynarodowe korporacje, instytucje kulturalne takie jak NOSPR czy Opera w Monachium,
oraz wszystkie polskie stadiony, na których odbyły się mistrzostwa EURO 2012. Na krzesłach
Grupy obradowali przywódcy państw podczas szczytu NATO w Lizbonie; zasiadają na nich

urzędnicy w niemieckim Urzędzie Kanclerskim oraz publiczność w Leicester Square Theatre w
Londynie, a w najbliższym czasie również na stadionie Olympique w Lyon.
Więcej o Grupie Nowy Styl na: www.nowystylgroup.pl

Ochnik
OCHNIK to polska firma z ponad 25-letnią tradycją zaliczana do grona najbardziej
rozpoznawalnych marek oferujących odzież i galanterię skórzaną. Firma została założona w
lipcu 1989r. przez braci Jacka i Cezarego Ochników, którzy postanowili zrealizować marzenie
o rodzinnym przedsiębiorstwie. Kilkanaście lat później do starszych braci dołączył najmłodszy
członek rodziny – Marcin, który obecnie zarządza firmą.
OCHNIK proponuje swoim klientom bogatą kolekcję skórzanych kurtek, płaszczy, kożuchów,
spódnic i sukienek, a także szeroką gamę galanterii i akcesoriów, w tym torebki, teczki,
portfele, rękawiczki, walizki i torby podróżne. W ostatnim czasie w ofercie marki pojawiły się
obuwie i odzież tekstylna.
OCHNIK posiada sieć 81 salonów zlokalizowanych w najbardziej prestiżowych centrach
handlowych w Polsce oraz 1 salon na terenie Niemiec. Firma prowadzi też sprzedaż za
pośrednictwem Internetu oraz Działu Sprzedaży B2B oferującego produkty klientom
korporacyjnym.
OCHNIK to również ceniony pracodawca, wielokrotnie nagradzany przez Instytut Great Place
to Work®. W 2015r. został liderem konkursu „Najlepsze Miejsca Pracy” w kategorii firm
zatrudniających do 500 osób. Zarządzający firmą starają się tworzyć przyjazną atmosferę, tak
aby wszyscy pracownicy chętnie przychodzili do pracy i w pełni angażowali się w realizację
firmowej strategii.

Solaris Bus & Coach S.A.
Założycielami
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właścicielami
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są

Solange

i Krzysztof Olszewscy. W 1996 roku otworzyli fabrykę autobusów w Bolechowie pod
Poznaniem. Firma wprowadziła autobusy niskopodłogowe na rynek polski i w krótkim czasie

zdobyła pozycję lidera w tym segmencie. Dzisiaj Solaris Bus & Coach S.A. jest czołowym w
Europie, polskim producentem autobusów miejskich Solaris Urbino, trolejbusów Solaris
Trollino, autobusów międzymiastowych Solaris InterUrbino, autobusów specjalnych oraz
tramwajów Solaris Tramino. Od momentu uruchomienia produkcji w 1996 roku firma
wytworzyła ponad 12.000 pojazdów, które jeżdżą po drogach 29 krajów w blisko 600 miastach.
Solaris od początku działalności dynamicznie się rozwija i powiększa ofertę o kolejne modele
oparte na najnowocześniejszych rozwiązaniach. Najnowszym produktem marki Solaris jest
autobus z napędem elektrycznym Solaris Urbino electric. W czterech fabrykach Solarisa
zlokalizowanych na terenie aglomeracji poznańskiej pracuje 2500 osób a blisko 500 osób
zatrudnionych jest w zagranicznych oddziałach.
Więcej na www.solarisbus.pl

V&P Group
To grupa wyspecjalizowanych spółek, które już od 25 lat dostarczają klientom
kompleksowych rozwiązań marketingowych. Zasadą działania niezmiennie pozostaje We Add
Value, przekładając się na skuteczne dodawanie wartości do przedsięwzięć biznesowych
Klientów.
V&P Group jest firmą rodzinną. Katarzyna Łakińska, założyciel i prezes, kieruje spółkami
współpracując z zarządami, a także obecnie wraz z córką Joanną oraz zespołem managerów
gwarantuje dynamiczny rozwój spółek oraz wyznacza nowe kierunki ekspansji.
V&P Group wywodzi się z powstałej w 1991 r. agencji reklamowej V&P wprowadzającej na
polski rynek międzynarodowe korporacje. Z czasem wyodrębniały się samodzielne spółki, a
grupa powiększała się także w wyniku przejęcia kontrolnego pakietu spółki digitalowej.
Obecnie V&P Group składa się z między innymi:
V&P Agencja Reklamowa
Jedna z pierwszych i największych niezależnych agencji typu full service w Polsce, realizująca
kampanie dla klientów z różnych branż (min T-Mobile, Porsche, Unilever, Pepco, Avon,
Tarczyn).

Interactive Systems
Firma specjalizująca się w projektowaniu i zarządzaniu programami wspierania sprzedaży
B2B, B2C i zewnętrznego sales force’u. Flagowymi produktami są platformy zakupowe,
rozliczeniowe i programy lojalnościowe (m.in. dla Unilever, Kompania Piwowarska).
ISA
Firma strategiczno-konsultingowa, zajmująca się projektami Corporate i Brand Consulting.
OKIA
Dom eventowo-produkcyjny.
V&P Group zatrudnia ponad 100 osób, posiada swoje biura w Poznaniu, Warszawie i
Krakowie oraz przedstawicielstwa w Europie.
Katarzyna Łakińska, wieloletni członek Konfederacji Lewiatan, członek IAA, SAR (działa od
wielu lat w radzie etyki reklamy, komitecie EFFIE, obecnie w radzie nadzorczej SAR).

