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Firma WIŚNIOWSKI otrzymała prestiżowe wyróżnienie podczas kongresu „XXX lat polskiej przedsiębiorczości”
organizowanego przez „Rzeczpospolitą” i została laureatem w kategorii „30 firm na 30 lat polskiej
przedsiębiorczości”. Wręczenie nagród odbyło się 30 maja w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

W tym roku przypada 30-lecie wolności gospodarczej w Polsce i z tej okazji redakcja „Rzeczpospolitej” postanowiła
przybliżyć sukcesy przedsiębiorców, którzy w największym stopniu przyczynili się do rozwoju polskiej gospodarki.
Podczas kongresu odbyło się uroczyste wręczenie nagród XXI wydania Listy 500 największych polskich firm,
poruszono także tematy większego wsparcia przedsiębiorczości i tworzenia przestrzeni do innowacyjnych rozwiązań w
polskich firmach.
WIŚNIOWSKI laureatem nagrody z okazji 30 lat polskiej przedsiębiorczości
WIŚNIOWSKI to lider w produkcji bram, okien, drzwi i ogrodzeń. W tym roku firma obchodzi swoje 30-lecie. Twórca
i założyciel marki Andrzej Wiśniowski w maju został nagrodzony Medalem Stulecia Odzyskanej Niepodległości, który
honoruje wysiłki wszystkich osób, które w trakcie ostatnich stu lat aktywnie pracowały na rzecz polskiej niezależności.
Nagroda w kategorii „30 firm na 30 lat polskiej przedsiębiorczości”, jest więc kolejnym wyróżnieniem dla marki, która
rozpoczęła działalność w 1989 roku i nadal dynamicznie się rozwija, inwestując w rozbudowę przedsiębiorstwa.
Obecnie trwa rozbudowa zakładu - powierzchnia hal produkcyjnych zwiększy się aż dwukrotnie, dzięki czemu
zwielokrotnione zostaną zdolności produkcyjne firmy.
To symboliczne, że w roku 30-lecia polskiej przedsiębiorczości marka WIŚNIOWSKI świętuje trzy dekady istnienia.
Każdy rok z tych trzydziestu był dla nas pracą nie tylko na rzecz firmy, ale całego kraju, który z końcem lat 80. musiał
dosłownie zaczynać od zera. Jesteśmy odpowiedzialni nie tylko za rozwój przedsiębiorstwa, ale także za
bezpieczeństwo i komfort klientów, którzy użytkują nasze produkty. Uważnie spoglądamy również na swoje
otoczenie, angażując się społecznie i produkując z najwyższą dbałością o środowisko. Jeśli wszyscy będziemy starać
się myśleć i działać daleko poza murami przedsiębiorstw, następne 30 lat historii naszego kraju będzie jeszcze
większym sukcesem. – mówi Krystyna Baran, Prezes Zarządu firmy WIŚNIOWSKI.

Wiśniowski - Czołowy polski producent bram, okien, drzwi i ogrodzeń oraz nowoczesnych rozwiązań dla domu. Firma
z 30-letnim doświadczeniem w branży budowlanej. WIŚNIOWSKI posiada centrum technologiczno-produkcyjne
zapewniające jakość i najwyższe standardy, a stałe doskonalenie personelu, produktów i linii technologicznych
przyczynia się do powstania produktów na najwyższym poziomie, cenionych w kraju i zagranicą.
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