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Klimas Wkręt-met wśród najcenniejszych firm rodzinnych Forbes

Firma Klimas Wkręt-met, wiodący polski producent najwyższej jakości technik zamocowań, został laureatem rankingu
„Najcenniejsze Polskie Firmy Rodzinne”, organizowanego przez miesięcznik Forbes

Ranking „Najcenniejsze Polskie Firmy Rodzinne” odbył się w ramach drugiej edycji spotkań regionalnych – Forum
Firm Rodzinnych, których inicjatorem i organizatorem jest miesięcznik Forbes. Firma Klimas Wkręt-met znalazła się
wśród laureatów rankingu w województwie śląskim, plasując się na 8. pozycji firm rodzinnych z przychodami powyżej
100 mln zł. Uroczysta Gala, połączona z wręczeniem certyfikatów laureatom, miała miejsce 21 listopada w
Katowicach. Wyróżnienie odebrał Paweł Klimas, Członek Zarządu Klimas Wkręt-met.
Miejsce wśród najcenniejszych firm rodzinnych jest dla nas bardzo ważnym wyróżnieniem – mówi Paweł Klimas,
Członek Zarządu Klimas Wkręt-met. – Potwierdza ono, że siłą Klimas Wkręt-met są ludzie, w dużej części związani z
przedsiębiorstwem od początku jego istnienia. Natomiast kolejne pokolenie, którego sam jestem reprezentantem,
rozwija i poszerza sukces firmy na nowych rynkach. Dzięki temu wartość marki Klimas Wkręt-met sukcesywnie
wzrasta od prawie 30 lat.
Ranking „Najcenniejsze Polskie Firmy Rodzinne” ma na celu m.in. zwiększenie świadomości oraz podkreślenie
znaczenia firm rodzinnych w polskiej gospodarce. Jest to zestawienie przedsiębiorstw wiarygodnych, rzetelnych i
transparentnych, cieszących się nieposzlakowaną opinią.
Według raportu „Firma rodzinna to marka”, opracowanego przez Instytut Biznesu Rodzinnego, ponad 90%
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przedsiębiorstw w Polsce to firmy rodzinne (ponad 50% udziałów). Jednak tylko 36% z nich deklaruje taki charakter
przedsiębiorstwa. Sytuacja ta wynika z braku świadomości na temat rodzinności firm. W rzeczywistości w czynniku
rodzinności, z którym utożsamia się firma rodzinna, zawarty jest nie tylko potencjał wizerunkowy. Firmy rodzinne
stanowią poważną siłę gospodarczą, zarówno ze względu na ich ilość, jak również dlatego, że mają większą od innych
zdolność przetrwania w czasach kryzysu. Ich właściciele mają poczucie odpowiedzialności wobec pokoleń, które firmę
tworzyły, a także wobec następców. Firmy zarządzane przez rodzinę właścicielską są postrzegane jako bardziej
wiarygodne, autentyczne i zdeterminowane do dostarczania dóbr i usług jak najlepszej jakości. Są ukierunkowane na
wielopokoleniową działalność.

KLIMAS WKRĘT-MET to wiodący, polski producent najwyższej jakości technik zamocowań. Firma posiada dwa
zakłady produkcyjne – w Kuźnicy Kiedrzyńskiej i Wanatach k. Częstochowy, wyposażone w najbardziej innowacyjną w
Europie halę wtryskarek, magazyn centralny, a także zaawansowane laboratorium. Wkrótce Klimas Wkręt-met
uruchomi kolejne dwa zakłady produkcyjne, które dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii i aplikacji będą
przygotowane na założenia Przemysłu 4.0.
Firma systematycznie rozwija się na rynku krajowym i eksportowym, obecnie jej wyroby docierają do ponad 60 państw
na świecie.
Dzięki doświadczeniu wysokiej klasy specjalistów, współpracy z producentami różnych branż, nowym inwestycjom oraz
dialogowi z klientami, marka Klimas Wkręt-met od prawie 30 lat jest synonimem najwyższej jakości wyrobów,
stosowanych w branży budowlanej.
https://www.wkret-met.com
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