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Marka WIŚNIOWSKI i prezes Krystyna Baran z nagrodą Kreator Budownictwa

Certyfikaty Kreator Budownictwa Roku przyznawane są od 9 lat przez Wydawnictwo Polskiej Izby Inżynierów
Budownictwa. Otrzymują je prekursorzy branży budowlanej. W tym roku w gronie laureatów znalazła się marka
WIŚNIOWSKI oraz prezes spółki, Krystyna Baran.

Kreatora Budownictwa Roku przyznawany jest osobom oraz firmom, które swoją działalnością kształtują rynek
budowlany, wprowadzają innowacje, dbają o jakość oferowanych produktów i usług, a także stosują proekologiczne
rozwiązania i nowe technologie.
- Kreator Budownictwa docenia te firmy, które nie naśladują i nie kopiują, ale potrafią samodzielnie tworzyć
technologie i produkty. To trudne być kimś takim w sektorze budowlanym, który nie wybacza błędów. Bycie kreatorem,
bycie innowacyjnym wymaga czasu i odwagi – nie każdego na to stać. Tym bardziej jesteśmy dumni, że doceniono
nasze inwestycje w Przemysł 4.0, które prowadzimy już od 15 lat, dostrzeżono nowoczesne produkty z naszym logo i
unikalne projekty – jak np. „Salonowe Rewolucje” i WIŚNIOWSKI Concept – mówi Krystyna Baran, prezes zarządu
WIŚNIOWSKI.
- Marka WIŚNIOWSKI jako jedyna na rynku wyróżnia się technologią tzw. Przemysłu 4.0, dzięki czemu jest w stanie
tworzyć produkty spersonalizowane, „szyte na miarę” pod konkretne założenia klienta. Linie produkcyjne w naszej
fabryce dostosowują się na bieżąco do spływających zamówień, co stanowi innowacyjne i unikatowe rozwiązanie nie
tylko na polskim rynku – mówi Katarzyna Świderska, dyrektor marketingu WIŚNIOWSKI. - Nasza oferta jest
komplementarna: klient ma gwarancję, że wszystkie elementy, które stanowią wizytówkę domu, od bram i drzwi po
okna i ogrodzenia, będą tworzyły spójną całość, zarówno w zakresie stylu, kolorystyki, jakości, jak i rozwiązań
technologicznych – dodaje Świderska.
Gala Kreator Budownictwa Roku 2019 odbyła się 21 listopada w Łazienkach Królewskich. Uroczystość w Pałacu na
Wyspie w Łazienkach Królewskich otworzył prof. Zbigniew Kledyński, prezes Polskiej Izby Inżynierów
Budownictwa.
– Po to jest ten projekt, żeby nagrodzić Państwa za to, że w tym codziennym trudzie – niełatwym, bo branża budowlana
ma cały szereg różnego rodzaju swoich smaków – jesteście najlepsi. To Państwo, pomimo licznych ograniczeń, potrafią
tę pozycję budować, nie tylko dla siebie, ale także dla wszystkich klientów i partnerów na rynku budowlanym –
powiedział prof. Zbigniew Kledyński.
Wśród gości honorowych znalazł się Artur Soboń, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej.
Galę poprowadziła Dorota Gardias. Nagrodę w imieniu marki WIŚNIOWSKI odebrała Katarzyna Świderska, Dyrektor
Marketingu.
Projekt Kreator Budownictwa Roku odbywa się pod patronatem honorowym i z udziałem Polskiej Izby Inżynierów
Budownictwa. Partnerem biznesowym wydarzenia Kreator Budownictwa Roku 2019 jest Opel Poland. Patronat
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medialny objął dziennik „Rzeczpospolita”.

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 za granicą.
WIŚNIOWSKI
press box
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