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Prezes Grupy Oknoplast laureatem prestiżowej nagrody European Leadership Award

Mikołaj Placek, Prezes Grupy Oknoplast, został doceniony przez jury konkursu „ European Leadership Award” za
doskonałe wyniki w zakresie wdrażania skutecznej strategii firmy i efektywność podejmowanych decyzji. Prestiżowy
tytuł „Visionary Entrepreneur” to kolejne wyróżnienie na koncie Prezesa czołowego europejskiego producenta okien
PVC.

European Executive Forum to wydarzenie organizowane przez Executive Club, czyli networkingową organizacją
skupiającą przedstawicieli top managementu, którzy reprezentują najważniejsze polskie i międzynarodowe
przedsiębiorstwa. Do organizacji należą m.in. wybitni naukowcy, tacy jak Prof. Michał Kleiber (Przewodniczący Rady
Przedsiębiorczości, Zarządzania i Innowacji, Prezes Polskiej Akademii Nauk w latach 2007-2015), Prof. Witold
Bielecki (Rektor Akademii Leona Koźmińskiego), czy Prof. Wiesław Nowiński (Naukowiec, Agency for Science,
Technology and Research w Singapurze).
26 kwietnia 2017 r. podczas wydarzenia European Executive Forum wręczone zostały nagrody dla najwybitniejszych
przedstawicieli biznesu, którzy swoimi działaniami wyznaczają przyszłość polskiej gospodarki oraz odznaczają się
szczególną dbałością o dobro społeczeństwa. Tytuł „Visionary Entrepreneur” został przyznany Mikołajowi Plackowi,
Prezesowi Grupy Oknoplast.
Zdobycie nagrody „Visionary Entrepreneur” to dla mnie ogromne wyróżnienie i zarazem potwierdzenie, że moja
codzienna praca i zaangażowanie przynoszą efekty. Od początku istnienia Oknoplast postawiliśmy sobie za cel, aby
wyznaczać kierunki rozwoju nie tylko dla naszej firmy, ale poniekąd całej branży. Wizjonerstwo i innowacyjne
rozwiązania pełnią bardzo ważną rolę w naszej strategii – mówi Mikołaj Placek, Prezes firmy OKNOPLAST – Jestem
dumny, że po raz kolejny nasze wysiłki zostały docenione.
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Nagrody „ European Leadership Award” zostały rozdane podczas 5. edycji konferencji gospodarczej, świata polityki,
łączącej świat biznesu oraz nauki, w celu poszukiwania odpowiedzi na uniwersalne pytania dotyczące przyszłości
gospodarki w Polsce i Europie. Nie ulega wątpliwości, że zmiany społeczno-gospodarcze i biznes mają na siebie
bezpośredni wpływ. Dlatego rozmawiając o rozwoju nie sposób nie doceniać tych, którzy przyczyniają się do niego
najbardziej.
Docenianie liderów, którzy wyznaczają trendy, jest bardzo ważne, ponieważ pokazuje innym, z kogo warto czerpać
przykład. Dzięki temu skutecznych przedsiębiorców z roku na rok w Polsce przybywa. Zawsze zależało mi na tym, aby
polski biznes rozkwitał, więc czuję się dumny, że mam w tym swój skromny udział – dodaje Mikołaj Placek, Prezes
Grupy Oknoplast.
Skuteczne przywództwo w kierowaniu rodzinną firmą, niekonwencjonalne myślenie i wdrażanie produktów „Made in
Poland” na rynkach europejskich, są wizytówką firmy Oknoplast. Nagroda „Visionary Entrepreneur” to kolejny dowód
na to, że systematyczna praca, upór i konsekwencja w podążaniu nowymi ścieżkami, są kluczem do sukcesu w świecie
biznesu.
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