
12 - 18 maja 2017 Biznes 111

Najlepsze firmy
regionu po raz szesnasty
Trwa XVI edycja konkursu "Koszaliński Denar - Nagroda Gospodar-
cza Roku", w ramach którego wyłonione zostaną najlepsze firmy regio-
nu. Kapituła konkursowa oceniać będzie działalność zgłoszonych do kon-
kursu przedsiębiorstw za 2016 rok.

Nominacji do konkursu do-
konują przedsiębiorcy zrzeszeni
w Koszalińskiej Izbie Przemy-
słowo-Handlowej, wskazując fir-
my, które w ich ocenie zasługują
na wyróżnienie. Jest to istotna
zmiana w stosunku do poprzed-
nich edycji, gdzie uczestnicy
do udziału w konkursie zgła-
szali się samodzielnie. Obec-
nie na wyróżnienie szansę
mąją jedynie te firmy, które
zdobyły uznanie środowiska
koszalińskich przedsiębior-
ców - czy to jako solidny
i rzetelny kontrahent, czy to
jako prężnie rozwijająca się
i innowacyjna firma. Spośród
wszystkich zgłoszonych firm,
które potwierdzą chęć podda-
nia się ocenie kapituly, wyłonieni
zostaną tegoroczni laureaci.

Głównym celem konkur-
su jest promowanie przedsię-
biorstw działąjących na terenie
województwa zachodniopornor-
skiego, wyróżniających się po-
nadprzeciętnym i sukcesami,

efektywnością ekonomiczną,
innowacyjnością i aktywnością
społeczną. Firmy zostaną na-
grodzone tradycyjnie złotymi
i srebrnymi Denarami w czte-
rech kategoriach: mikro, małe,
średnie i duże przedsiębiorstwa.

Nagroda Koszaliński Denar jest
formą uznania i podziękowania
dla przedsiębiorców, których
działania mają nie tylko wymiar
lokalny, związany z budowaniem
pozycji własnych firm, ale także
globalny, poprzez tworzenie wi-
zerunku gospodarczego naszego

regionu w kraju i poza jego gra-
nicami. Denarami nagradzane
są firmy, które działając zgodnie
z zasadami etyki, kreują wzorce
przedsiębiorstwa i przedsiębior-
cy. Konkurs jest organizowany
od 2002 roku. Wśród laureatów

znajdują się największe, nąi-
prężniej działąjące firmy
z naszego regionu, reprezen-
tujące różne branże, a także
mikro, małe i średnie przed-
siębiorstwa. przez lata po- NI
zytywnej rywalizacji firm i'
nagroda Koszaliński Denar P

stała się swego rodzaju wizy- ;f
tówką gospodarczą regionu Z pewnością nie ma cenniejszej
i potwierdzeniem dobrych i ważniejszej dla każdego przed-
praktyk w utytułowanych siębiorcy nagrody niż ta przyzna-
przedsiębiorstwach. Również na przez cale środowisko.

elementem promocji firm lau- Laureatów konkursu pozna-
reatów pomagającym w budo- my 21 czerwca podczas uroczy-
waniu prestiżu, wiarygodności stej gali konkursu, która odbę-
i dobrego wizerunku. Nagroda dzie się w Teatrze Variete Muza
Gospodarcza Koszaliński Denar 21 czerwca, decyzją sejmu, od
jest jedynym laurem przyzna- ubiegłego roku jest oficjalnie
wanym przedsiębiorcom przez wpisany do kalendarza jako
organizację przedsiębiorców. Dzień Przedsiębiorcy. -

Nagroda ma formę płaskorzeźby. Jest wykonana ze szkła formowanego na
gorąco oraz filamentów nakładanych technologią wydruku 3D,powstaje

w całości w Koszalinie. Jestwynikiem współpracy kos.zalińskiego środowiska
biznesu oraz nauki - zaprojektowana i wykonana przez praktyków wzor-
nictwa przemysłowego związanych 2 Instytutem Wzornictwa Politechniki
Koszalińskiej. Symbolizuje nowoaesność z jednoczesnym poszanowaniem
tradycji, będąc ewolucją nagrody wręczanej w poprzednich edycjach konkur-
su. Nagrody wręczane w latach 2001-2015 są dziełem koszalińskiej artystki
Beaty Marii Orlikowskiej, absolwentki Akademii Sztuk Pięknych we Wrocła-
wiu, właścicielki Autorskiej Pracowni Plastycznej •BEAn.


