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Złote Wzrosty ASTOR za 2011 rok rozdane!

W dniach 5-6 marca 2012 roku, w zimowej scenerii Bukowiny Tatrzańskiej, w kompleksie geotermalnym hotelu
Bukovina, odbyło się Spotkanie Partnerów ASTOR. Podczas uroczystej gali, która była jednym z ważniejszych
punktów agendy wydarzenia, Partnerom wręczono nagrody za najlepsze wyniki sprzedaży rozwiązań z oferty firmy
ASTOR w minionym roku - Złote Wzrosty ASTOR oraz przyznano Certyfikaty Partnerstwa na rok 2012.

Stefan Życzkowski, prezes firmy ASTOR, podczas wystąpienia podsumował wydarzenia w światowej gospodarce,
które miały bezpośrednie przełożenie na sytuację w Polsce. Przedstawił też trendy gospodarcze na najbliższe lata w
perspektywie niestabilnej sytuacji strefy Euro. Rozważania te były żywo dyskutowane w kuluarach. Wojciech
Kmiecik, przewodniczący Komisji Certyfikacyjnej, poprowadził Galę, a prezes ASTOR wręczał przedstawicielom firm
Certyfikaty Partnerstwa oraz nagrody Złoty Wzrost ASTOR.
W roku 2012 przyznano certyfikaty partnerstwa ASTOR 78 firmom, w tym: dwunastu z nich - tytuł Platynowy Partner
ASTOR, trzydziestu czterem - tytuł Złoty Partner ASTOR i trzydziestu dwóm - tytuł Srebrny Partner ASTOR.
Tytuły te przyznawane są corocznie, na podstawie listy kompetencji firm kandydujących, weryfikowanej przez
Komisję Certyfikacyjną firmy ASTOR. Certyfikat, poświadczający otrzymanie tytułu na dany rok, określa zakres
specjalizacji integratora w poszczególnych kategoriach produktowych, z oferty firmy ASTOR. Aby uzyskać wybraną
specjalizację w ramach certyfikatu, firma integratorska, oprócz podstawowych wymagań związanych z danym
poziomem certyfikacji, powinna spełnić kryteria charakterystyczne dla danej specjalizacji. Z każdą z nich wiążą się
dodatkowe korzyści.
Lista specjalizacji w certyfikatach Partnerów firmy ASTOR:
-

Systemy sterowania
Zaawansowane systemy sterowania
Systemy wizualizacji i SCADA w technologii klasycznej
Systemy wizualizacji i SCADA w technologii ArchestrA
Systemy zarządzania wydajnością i systemy MES
Systemy monitoringu i transmisji bezprzewodowej
Systemy sieci przemysłowych
Roboty przemysłowe

Reprezentanci firm partnerskich, które w ubiegłym roku osiągnęły najwyższy poziom zakupów w firmie ASTOR w
wieloletniej historii swoich kontaktów handlowych, otrzymali z rąk Stefana Życzkowskiego statuetki Złotych Wzrostów
ASTOR. Nagrody Złoty Wzrost ASTOR przyznawane są corocznie od 2007 roku. Jednym z kryteriów przyznania
nagrody jest nieprzerwany staż partnerstwa (ponad 2 lata).
Nagrodę za rekordową sprzedaż w roku 2011 otrzymało aż 21 firm:
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-

AF SEKO Sp. z o.o.
AMEplus Sp. z o.o.
APISystems Sp. z o.o.
APP Sp. z o.o.
AUTOMATYKA Sp. z o.o.
AUTOMATYKA-MIEDŹ Sp. z o.o.
ControlTec Sp. z o.o.
EkoTechnika Grzegorz Grudzień
EL-CHEM Sp. z o.o.
Elektromechanika Przemysłowa Andrzej Romel
ENERGOTEST Sp. z o.o.
Gajek Engineering Sp. z o.o.
KOMSTER Sp. z o.o.
KOMSTER Sp. z o.o.
Microtech International S.A.
P.W. SEMAKO Sp. z o.o.
Przedsiębiorstwo Kompletacji i Montażu Systemów Automatyki
CARBOAUTOMATYKA S.A.
Przedsiębiorstwo Serwisu Automatyki i Urządzeń Elektrycznych EL PAK Sp. z o.o.
RMA Sp. z o.o.
SECO/WARWICK S.A.
SOFTRONIX

O programie Certyfikacji Partnerów
ASTOR przywiązuje szczególną uwagę do współpracy z firmami wdrażającymi systemy automatyki oraz
producentami maszyn OEM, wykorzystującymi produkty z oferty firmy. ASTOR chętnie dzieli się z integratorami
wiedzą i doświadczeniem, wspierając ich we wdrażaniu oferowanych produktów. Dzięki temu późniejszy użytkownik
uzyskuje maksimum korzyści z funkcjonowania systemu. W celu promocji firm wdrażających systemy automatyki i
ułatwienia nabywcom tych systemów trafnego wyboru integratora, od 2002 roku ASTOR prowadzi program
certyfikacji współpracujących z nami firm.
Firmy integratorskie posiadające obszerną wiedzę i udokumentowane doświadczenie we wdrożeniach, otrzymują
tytuły: Złotego lub Srebrnego Partnera ASTOR.
Więcej informacji o programie certyfikacji wraz z pełną listą Partnerów na stronie: www.astor.com.pl
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Platynowy Partner ASTOR - tytuł zarezerwowany jest dla producentów OEM, wykorzystujących w swoich produktach
elementy z oferty firmy ASTOR oraz cechujących się wieloletnią, owocną historią współpracy handlowej. Tytuł jest
dowodem uznania firmy ASTOR dla swoich najlepszych partnerów OEM i jest dostępny dla ograniczonego grona
firm.

Złoty Partner ASTOR - przyznawany firmom wdrożeniowym o najwyższych kompetencjach we wdrożeniach
produktów z oferty firmy ASTOR, posiadającym wieloletnie doświadczenie, potwierdzone licznymi wdrożeniami.

Srebrny Partner ASTOR - przyznawany firmom o krótszym stażu pracy z systemami ASTORA, lecz ze względu na
zdobytą już wiedzę i zrealizowane wdrożenia, godnym zaufania i polecenia.
Złoci Partnerzy ASTOR 2012
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-

AB Industry S.A.
ABIS Sp. z o.o. Sp.k.
AF SEKO Sp. z o.o.
AMEplus Sp. z o.o.
APISystems Sp. z o.o.
APP Sp. z o.o.
ARA Przedsiębiorstwo Automatyki Przemysłowej Sp. z o.o.
Atempol Sp. z o.o.
AUTOMATYKA Sp. z o.o.
AUTOMATYKA-MIEDŹ Sp. z o.o.
Biuro Inżynierskie Elektroniki Przemysłowej i Informatyki Inż. Jerzy Kulpa
CAR-LIFT SERVICE Sp. z o.o.
Control Process IT Sp. z o.o.
ControlTec Sp. z o.o.
EG-Automatyka Sp. z o.o.
EL-CHEM Sp. z o.o.
ELPRO-7 Sp. z o.o.
ENERGOTEST Sp. z o.o.
Firma Inżynierska EnCo K.Kufel, J.Synowiec Sp.j.
Gajek Engineering Sp. z o.o.
INTESTER Sp. z o.o.
J.T.C. S.A.
MERCOMP SZCZECIN Sp. z o.o.
Microtech International S.A.
Microtech Serwis Marek D'Obyrn
P.W. DREWMAX Tadeusz Sąsiadek i Wspólnicy Sp.j.
Przedsiębiorstwo Kompletacji i Montażu Systemów Automatyki CARBOAUTOMATYKA S.A.
Przedsiębiorstwo Pomiarów i Automatyki PIA-ZAP Sp. z o.o.
Przedsiębiorstwo Projektowo-Produkcyjne TECHNICAL Sp. z o.o.
Przedsiębiorstwo Serwisu Automatyki i Urządzeń Elektrycznych EL PAK Sp. z o.o.
PUMPA Marcin Róg
Queris Sp. z o.o.
RMA Sp. z o.o.
VISUAL CONTROL Robert Waśko
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O ASTOR Sp. z o.o.
Firma jest polskim dystrybutorem międzynarodowych producentów sprzętu i oprogramowania, służących do
automatyzacji i informatyzacji produkcji. W ofercie firmy znajdują się takie produkty jak: oprogramowanie do
zarządzania produkcją i wydajnością produkcji, roboty przemysłowe, systemy sterowania maszynami, urządzenia
komunikacyjne, a także oprogramowanie do wizualizacji procesów produkcyjnych i przemysłowych. Oferta produktów
wzbogacona jest o szereg profesjonalnych usług, ułatwiających wybór, wdrażanie i eksploatację kompletnych systemów
automatyzacji procesów produkcyjnych i przemysłowych. ASTOR Sp. z o.o. jest wieloletnim członkiem Business
Centre Club, zdobywcą wielu nagród, w tym międzynarodowych oraz sześciokrotnym laureatem tytułu „Gazela
Biznesu”. Więcej informacji o firmie dostępnych jest na stronie: www.astor.com.pl
OmniPro
WIĘCEJ INFORMACJI z firmy ASTOR (PRESS BOX)
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