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FERRO - laureatem wyróżnienia WNP Award

Z satysfakcją informujemy, iż firma FERRO SA została laureatem wyróżnienia WNP Award. Wyróżnienia
gospodarcze WNP Awards przyznawane są przez kolegium redakcyjne portalu WNP.PL oraz Magazynu
Gospodarczego Nowy Przemysł, a także wydawcę tych tytułów, Grupę PTWP.

Każdego roku laureatami wyróżnień zostają osoby, instytucje i przedsiębiorstwa, które wywarły znaczący, przełomowy
wpływ na pozytywne przeobrażenia gospodarcze, wskazują innym kierunki rozwoju oraz swoją aktywnością ilustrują
ważne trendy w polskiej gospodarce. FERRO otrzymało to zaszczytne wyróżnienie jako aktywny eksporter
konsekwentnie budujący swoją pozycję w regionie.
Grupa FERRO to jeden z największych producentów armatury sanitarnej i instalacyjnej w Europie Środkowej i
Wschodniej z blisko 30-letnim doświadczeniem w branżach: armatury sanitarnej, instalacyjnej i techniki grzewczej.
Swoje produkty sprzedaje na licznych rynkach zagranicznych. Grupa FERRO posiada spółki i centrum
magazynowo–logistyczne w Polsce, zakład produkcyjny, centrum magazynowo–logistyczne i spółki w Czechach oraz
spółki w krajach Europy Środkowej – od Bułgarii po Estonię.
Poprzez przejęcia firm Termet i Tester FERRO buduje grupę o mocnej pozycji w regionie CEE, przygotowaną do
kontynuacji ekspansji w branży armatury sanitarnej i instalacyjnej oraz konkurowania na rynku poprzez ofertę
uwzględniającą zarządzanie zużyciem wody i ciepła.
W tym roku ze względu na sytuację pandemiczną odwołano uroczystą Galę wieńczącą konferencję EEC Trends,
podczas której przyznawane są wyróżnienia. W zamian organizatorzy zaproponowali laureatom spotkania w węższym
gronie (osobiste lub online), bez publiczności, ale w obecności kamery portalu gospodarczego WNP.PL. Efektem
takich spotkań był materiał filmowy stanowiący „wirtualny odpowiednik” Gali, który został wyemitowany w ramach
tegorocznej konferencji EEC Trends online. Materiał ten jest dostępny jako zapis dla zainteresowanych w zasobach
strony eecpoland.eu. Warto nadmienić, że Gala online zbiegła się dla FERRO z datą finalizacji transakcji z Termetem i
Testerem.
Wyróżnienie przyznane FERRO potwierdza niezachwianą pozycję firmy w gronie przedsiębiorstw i instytucji, które
poprzez swoje działania zmieniają na lepsze całą polską gospodarkę.
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