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Najlepsi z Najlepszych

Konkurs na najlepsze fir-
my organizuje od lat 
Koszalińska Izba Prze-
mysłowo–Handlowa, 

pierwsza tego typu instytucja 
w Polsce. Udział w nim jest bez-
płatny.

– Kandydatów zgłaszają firmy 
należące do naszej izby – informu-
je Piotr Huzar, prezes KIPH. – To 
ich wyraz uznania dla środowiska 
biznesowego. Przedsiębiorcy na-
gradzają przedsiębiorców. W tym 

roku nominowanych było pra-
wie osiemdziesiąt firm, z różnych 
branż, na przykład transportowej, 
usługowej, produkcyjnej. Kapituła 
brała pod uwagę wyniki finanso-
we, dobre praktyki w zarządzaniu 
ludźmi, innowacyjność i to, jak 
firma dzieli się swoim sukcesem 
z otoczeniem. Ważne było także 
to, jak dba o środowisko natural-
ne. Wybór najlepszych był bardzo 
trudny, właściwie powinniśmy na-
grodzić dwa razy więcej firm, niż 
wyróżniliśmy.

Laureaci otrzymali statuetkę 
Denara, która powstała w kosza-
lińskich firmach. Płaskorzeźbę 
Denara zaprojektowała Beata Or-
likowska.   

Firma na plus
Po raz pierwszy swoją nagrodę 

„Plus Biznesu” przyznała Telewi-
zja Kablowa Koszalin, właściciel 
TV MAX i tygodnika „Miasto”. 
Jako pierwsza nagrodę „Plus Biz-
nesu” otrzymała „Dermalogica. 
Instytut Kosmetologii i Medycyny 
Estetycznej Edyta Słupczewska”. 

– Oceniliśmy kilkanaście mi-
krofirm i wybraliśmy spośród nich 
najlepszą – podkreśla Jarosław 
Bihun, prezes Telewizji Kablowej 

Koszalin. – Dermalogica bardzo 
prężnie się rozwija i dlatego uzna-
liśmy, że warto ją wesprzeć. Ta 
nagroda to nie tylko prestiż, ale 
i promocja w naszych mediach. 
Edyta Słupczewska, właścicielka 
Instytutu Kosmetologii i Medycy-
ny Estetycznej Dermalogica, nie 
kryje radości z otrzymania „Plusa 
Biznesu”.

– Jestem bardzo zaskoczona 
tak wspaniałym wyróżnieniem – 
cieszy się laureatka nagrody TKK. 

– Bardzo mi miło, że moja firma 
została w ten sposób doceniona. 
Dzięki temu, że gabinet istnieje na 
rynku koszalińskim od 2010 roku 
i zawsze na pierwszym miejscu 
stawia na profesjonalne podejście, 
zdążył zdobyć już uznanie wśród 
pacjentów. W gabinecie stosuje-
my najnowocześniejsze na świecie 
urządzenia oraz preparaty, które 
w połączeniu z całkowitym odda-
niem i indywidualnym podejściem 
do pacjenta są gwarancją pełnego 

sukcesu terapeutycznego. Na suk-
ces i tę nagrodę składa się praca 
całego zespołu firmy Dermalogica 
i wszystkich współpracowników, 
którzy każdego dnia zmieniają na 
lepsze skóry naszych pacjentów. 
Koszalin to moje ukochane miasto 
i chociaż studiowałam w Łodzi, to 
wiedziałam, że do niego wrócę. 
Nie wyobrażam sobie życia gdzie 
indziej, bo uwielbiam bliskość mo-
rza. Koszalin to także bardzo do-
bre miasto do prowadzenia firmy.

Dodaje rozpędu
Nagroda Prezydenta KIPH za 

Objawienie Roku 2017, czyli Bia-
ły Denar, trafiła do Agencji Social 
Media Wypisz–Wymaluj. 

– Biały Denar to nagroda, 
która dodaje rozpędu biznesowi 
– zauważa Romuald Sobieralski, 
przewodniczący Rady KIPH. – 
Wyróżnia te firmy, które odwa-
żyły się zaistnieć. Życzę tym fir-
mom, aby za kilka lat Biały Denar 
zmienił się w Srebrny lub Złoty.

Nagrodzona firma zajmuje 
się tworzeniem wizerunku firm 
w mediach społecznościowych, 
bez których pozyskiwanie klien-
tów jest obecnie bardzo trudne. 

– Dziękuję mojemu wspólni-
kowi i naszym partnerkom ży-
ciowym, bo bez nich nie byłoby 
tej nagrody – przyznaje Mateusz 
Sudoł, współwłaściciel firmy.

7 ludzi, 160 kóz 
Złoty Denar dla mikroprzed-

siębiorstwa przypadł w tym roku 
rodzinnej firmie z Cewlina w gmi-
nie Manowo. Jej kozie sery moż-
na kupić w całej Polsce, nie tylko 
w sklepach ze zdrową żywnością. 

– Istniejemy od ćwierć wie-
ku – przypomina Zofia Bechler, 
współwłaścicielka firmy Jasionek 
Hodowla Kóz Gospodarstwo Eko-
logiczne Sławomir Łęgowski. – Ta 
nagroda bardzo nas cieszy. Na-
sza firma to siedem osób, z cze-
go większość to moja rodzina. 
Gospodarstwo liczy 160 kóz, ale 
radzimy sobie, bo mamy dobry 
podział obowiązków. Uwielbia-
my nasze produkty, a ta nagroda 
oznacza dla nas jeszcze większą 
promocję, choć już mamy wielu 
miłośników naszych serów.

Złoty Denar w kategorii ma-
łych przedsiębiorstw przyznano 
firmie Minibrowar Kowal, funk-
cjonującej dziesięć lat. 

– Świętowanie tego jubileuszu 
zaplanowaliśmy na wrzesień – za-
powiada Artur Piątek, jej współ-
właściciel. – Przez te dziesięć 
lat nasze produkty, czyli piwa, 
dostały wiele nagród. Ten Denar 
to skutek pracy naszych pracow-
ników. Bez nich trudno byłoby 
być w tym miejscu, w którym się 

znaleźliśmy. Obecnie zatrudniamy 
około piętnastu osób.

„Nie lubię odbierać nagród”
Firma Ajkan Szkolenia dosta-

ła Srebrnego Denara w kategorii 
mikroprzedsiębiorstw. To bardzo 
młode przedsiębiorstwo, dzia-
ła niecałe dwa lata. Jednak jego 
właścicielka ma już doświadcze-
nie w prowadzeniu własnego biz-
nesu.

– Nie przepadam za odbie-

raniem nagród, ale to dla mnie 
ogromne wyróżnienie – nie kryje 
Katarzyna Hatłas, właścicielka 
firmy Ajkan Szkolenia. – Ten De-
nar to wielkie uznanie dla mojej 
malutkiej firmy. Dorobiliśmy się 
już własnej marki, Ajkan for Kids, 
która powstała w czerwcu zeszłe-
go roku. 

Złoty Denar w kategorii du-
żych firm otrzymała spółka MPS 
International, która świętowała 
w zeszłym roku swoje 25–lecie. 
Firma zajmuje się produkcją ko-
smetyków, opakowań i środków 
czystości na rynki europejskie. 
W Koszalinie jest mniej znana. 

– Ta nagroda nie ma dla nas 
znaczenia ściśle biznesowego, bo 
mamy klientów w Polsce i poza 
jej granicami – przyznaje Wanda 
Stypułkowska, prezes zarządu 
MPS International. – Za to jest dla 
nas ważna jako pracodawcy, bo 
pokazuje, że jesteśmy wiarygodni, 
warci uhonorowania. Nie spodzie-
wałam się otrzymania Złotego 
Denara, ale wiem, że mamy takie 
sukcesy, którymi możemy się po-
chwalić i inni przedsiębiorcy je za-
uważyli i docenili.

Ewa Marczak

Denary rozdane 
po raz siedemnasty!
Najlepsze firmy z Koszalina i z okolic zostały docenione 
przez środowisko biznesowe po raz siedemnasty. 
Kapituła konkursu „Koszaliński Denar – Nagroda 
Gospodarcza Roku 2017” miała trudny wybór, bo firm, 
które świetnie sobie radzą, w naszym mieście i regionie 
przybywa. 

Objawienie roku 2017 – Nagroda Prezydenta Koszalińskiej Izby Prze-
mysłowo–Handlowej: 
 Agencja Social Media Wypisz–Wymaluj
Przedsiębiorstwa mikro: 
 Jasionek Hodowla Kóz Gospodarstwo Ekologiczne Sławomir Łę-
gowski – Złoty Denar
 Ajkan Szkolenia – Srebrny Denar
Przedsiębiorstwa małe:
 Minibrowar Kowal Artur Piątek i Spółka – Złoty Denar
 Air–transfer.pl– Srebrny Denar
Przedsiębiorstwa średnie:
 Furniko Fabryka Mebli Biurowych – Złoty Denar
 Inter–Metal s.c. Tomasz Maksymiuk i Elżbieta Maksymiuk – Srebr-
ny Denar
Przedsiębiorstwa duże:
 MPS International – Złoty Denar
 Zakład Techniki Próżniowej TEPRO S.A. – Srebrny Denar
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