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Mistrzowie Innowacji 2017 nagrodzeni

16 listopada w urokliwych wnętrzach Pałacu Wojanów wręczono nagrody i wyróżnienia laureatom 8 edycji konkursu
dla producentów i sprzedawców okien i drzwi Mistrz Innowacji Winkhaus. Przedsiębiorstwa biorące udział w
konkursie miały za zadanie promować na rynku najbardziej innowacyjne produkty Winkhaus, tj.: okucia activPilot
Comfort z funkcją wietrzenia przez 6-milimetrową szczelinę na całym obwodzie skrzydła, czujniki zamknięcia okna
oraz zamki elektromechaniczne do drzwi zewnętrznych blueMatic EAV3. Nagrodzono firmy, które odnotowały
największą sprzedaż tych produktów.

W kategorii Okno na 6 triumfowali dilerzy firmy Amberline – firmy Sun Day z Turku i Gmyrpol z Opalenicy. 2
miejsce zajął Salon Firmowy OknoPlus z Libertowa, a wyróżnienie zdobył Salon Firmowy Pagen z Nowego Targu. W
segmencie firm średnich zwyciężył dystrybutor firmy Vikking z Białej Podlaski – Madix. Na 2 miejscu uplasowała się
Lubińska Fabryka Okien, a wyróżnienie trafiło do salonu Majsterek, który dystrybuuje produkty firmy Jezierski
Markowe Okna.
W kategorii smartHome laureatami zostali dystrybutorzy firmy Dako: Eurotax i Mimark. Drugie miejsce wywalczył
Salon Firmowy Empol BIS S.A. z Wrocławia. Wyróżnienie trafiło natomiast do dilera Amberline – firmy Ventana. W
segmencie firm średniej wielkości zwycięstwo odniósł Marsel z Goleniowa, a na 2 miejscu uplasowała się firma
Vikking.
Uczestnicy tegorocznego konkursu rywalizowali także na innym polu - w kategoriach, związanych z najnowszymi
projektami informatycznymi firmy Winkhaus. Jury doceniło wkład producentów stolarki w rozwój oprogramowania
WH OKNA. W kategorii WH Planer laureatem został krakowski OknoPlus, a wyróżnienia zdobyli: EMPOL BIS i
Amberline. Z kolei w kategorii WH OKNA Cloud zwyciężyła firma Pagen, a wyróżnienie otrzymało przedsiębiorstwo
Sapor z Niepruszewa.
Prezes Winkhaus Polska Janusz Rodzki pogratulował laureatom oraz podziękował za ich aktywność w
popularyzowaniu najnowszych produktów firmy Winkhaus. Galę laureatów uświetnił występ grupy Julia Sawicka
Project.
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