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Dziennik „Rzeczpospolita” opublikował okolicznościowy ranking firm najważniejszych dla polskiej gospodarki.
ALUPROF znalazł się w grupie przedsiębiorstw, mających kluczowe znaczenie dla kondycji swojej branży, krajowej
ekonomii oraz rozwoju i przyszłości Polski.

Najważniejsze firmy dla Polski
Rzeczpospolita to jedno z najbardziej opiniotwórczych mediów i wielokrotny zwycięzca rankingów najczęściej
cytowanych czasopism w Polsce. W 2020 roku redakcja świętuje obchody „100-lecia Rzeczpospolitej”. Z tej okazji
opublikowano ranking najważniejszych firm dla Polski. Zostały w nim uwzględnione przedsiębiorstwa z siedzibą w
Polsce oraz te sprzedające swoje rozwiązania dla biznesu. Głównymi czynnikami, które wpłynęły na wybór firm były
innowacyjność, zaawansowanie technologiczne, unikalność rozwiązań oraz ich znaczenie dla klientów, branży oraz
ekonomii. Ważnym aspektem były też wyniki finansowe przedsiębiorstwa oraz stabilność jego rozwoju.
ALUPROF z kolejnym wyróżnieniem
W rankingu, w ramach branży budowlanej, zostały ujęte firmy produkujące materiały oraz deweloperzy. ALUPROF
doceniono za rozbudowę sieci oddziałów w wielu krajach Europy, a także w Stanach Zjednoczonych. Ważne były
również roczne przychody ze sprzedaży firmy (przekraczające 340 mln euro) oraz wielkość eksportu, który stanowi ok.
40% ogólnej sprzedaży. Redakcja „Rzeczpospolitej” doceniła też fakt, że spółka zatrudnia w kraju ponad 2300
pracowników. Raport został już opublikowany, a rozdanie nagród odbędzie się na specjalnej gali.
To już drugi, tegoroczny ranking prestiżowego dziennika, w którym wyróżniony jest ALUPROF. Wcześniej
przedsiębiorstwo zostało ujęte na Liście 500 „Rzeczpospolitej”, przedstawiającej największe i najszybciej rozwijające
się firmy w Polsce.
ALUPROF SA — lider branży stolarki aluminiowej
ALUPROF SA należy do Grupy Kapitałowej Grupa Kęty S.A. — najnowocześniejszej i najszybciej rozwijającej się
firmy w branży aluminiowej w kraju. Intensywne działania za granicą spowodowały, że ALUPROF jest jednocześnie
jednym z liderów branży w Europie, dostarczając rozwiązania wysokiej jakości. Spółka, oprócz 5 zakładów w Polsce
(Bielsko-Biała, Opole, Goleszów, Ogrodzona i Złotów), posiada 9 oddziałów w Europie i USA i prowadzi ekspansję na
kolejne światowe rynki. Firma dostarcza aluminiowe systemy okienno-drzwiowe, bramowe i roletowe. Producent
oferuje także nowoczesne systemy fasadowe, przeciwpożarowe, konstrukcje antywłamaniowe oraz energooszczędne
rozwiązania stosowane w budownictwie pasywnym.
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