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ZBIGNIEW WOJCIUL
Prezes Zarządu Anchem Sp. z o.o.
Właściciel P.P.H.U. Anchem Zbigniew Wojciul
Anchem Sp. z o.o. działa na rynku od 2017 roku i powstała na bazie
ponad 20-letniego doświadczenia P.P.H.U. ANCHEM Zbigniew Wojciul.
W związku z ciągłym rozwojem oraz realizacją coraz większych inwestycji konieczne było wprowadzenie zmian w formie prowadzonej działalności.
Efektem zmian jest powołanie spółki Anchem. Bazując na wieloletnim doświadczeniu w dalszym ciągu stawiamy na profesjonalizm oraz kompleksową realizację zadań związanych z technologią basenową.

AMBASADORZY
Statuetka Ambasadora
Sportowej Polski to
nagroda za społecznie
odpowiedzialną
postawę. Przyznawana
jest firmom
i organizacjom, które
wspierają Program
„budujemy Sportową
Polskę”, a tym samym
popierają działania na
rzecz rozwoju
aktywności sportowej
dzieci, młodzieży
i niepełnosprawnych.
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MAREK WRZAL
Prezes Zarządu Berndorf Baderbau Sp. z o.o.
Berndorf Bäderbau – od 1960 r. wiodący producent niecek basenowych ze
stali nierdzewnej. Polska filia została założona w 2002 r. jako Berndorf Baderbau Sp. z o.o. z siedzibą w Jaworzu k. Bielska-Białej. Realizacje na polskim
rynku to ok. 190 obiektów kąpielowych z nieckami ze stali nierdzewnej, w tym
ponad 500 niecek w najróżniejszych wielkościach i kształtach.

TOMASZ TOMCZUK
Prezes Zarządu
Doka Polska Sp. z o.o.

Doka Polska należąca do światowej grupy Umdasch jest jedną z wiodących
firm w branży projektowania, produkcji i sprzedaży techniki deskowania we
wszystkich sektorach budownictwa. Od ponad 20 lat oferuje szybką i profesjonalną dostawę deskowań, materiałów oraz niezawodne wsparcie techniczne i gwarancję sprawnego, bezpiecznego procesu deskowania. Systemy
Doka, na co dzień używane do wznoszenia dużych obiektów, okazały się niezwykle pomocnym elementem przy budowie lżejszych konstrukcji. Od 2015
r. Doka Polska występuje w roli partnera technicznego podczas wydarzeń
Fundacji Kult, dbając o bezpieczeństwo, wspierając edukację i zamiłowanie
do jazdy na rowerze.

JAROSŁAW SZCZUPAK
Prezes Zarządu
ALSTAL GRUPA BUDOWLANA Sp. z o.o. Sp.k.

JANUSZ KOMURKIEWICZ
Członek Zarządu ds. marketingu FAKRO Sp. z o.o.

ALSTAL Grupa Budowlana jest jedną z największych polskich firm
świadczących kompleksowe usługi budowlane. Posiada 40-letnie doświadczenie w projektowaniu i generalnym wykonawstwie inwestycji
z zakresu budownictwa ogólnego. Specjalizuje się w budowie centrów biurowych, osiedli mieszkaniowych, obiektów dla wojska oraz realizacji publicznej infrastruktury sportowej.

FAKRO to jedna z najbardziej dynamicznych i najszybciej rozwijających się
firm w branży okien dachowych na świecie. Powstała w 1991 roku jako
spółka prywatna, oparta w stu procentach na polskim kapitale. W ciągu
26 lat z małego, rodzinnego zakładu rozwinęła się w międzynarodową korporację, która dziś zajmuje pozycję wicelidera na światowym rynku okien
dachowych z około 15-procentowym udziałem w rynku globalnym.
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SZCZEPAN GAWŁOWSKI
Prezes Zarządu KREISEL
– Technika Budowlana Sp. z o.o.
KREISEL – Technika Budowlana Sp. z o.o. to wiodący producent w branży
chemii budowlanej, od 25 lat na rynku polskim. Firma ma do dyspozycji
sześć fabryk, w tym cztery wyrobów cementowych i dwie wyrobów gipsowych, a także własne zaplecze surowcowe. KREISEL oferuje kompleksową ofertę profesjonalnych wyrobów chemii budowlanej, m.in. kleje do płytek, tynki wewnętrzne i zewnętrzne, gipsy, gładzie, farby, systemy ociepleń i wiele innych.

FILIP NOWAKOWSKI
Prezes Zarządu Novol Sp. z o.o.
Novol Sp. z o.o. – polski producent wysokiej jakości systemów nawierzchni
sportowych i rekreacyjnych NOVOFLOOR. Zaawansowane technologicznie
receptury produktów NOVOFLOOR pozwalają na ich bezproblemowe stosowanie zarówno w obiektach zamkniętych, typu hale sportowe, sale gimnastyczne czy pomieszczenia rekreacyjne, jak i obiektach zewnętrznych, takich
jak boiska wielofunkcyjne i place zabaw.

ANDRZEJ ULFIG
Prezes Zarządu Selena SA
Selena, prekursor w branży profesjonalnej chemii budowlanej, powstała
na początku lat dziewięćdziesiątych we Wrocławiu, jako jeden z pierwszych w Polsce dystrybutorów i producentów poliuretanowych pian montażowych i uszczelniaczy silikonowych. Dziś oferta produktowa Seleny
należy do najszerszych na rynku budowlanym, a spółka już od 25 lat edukuje rynek w zakresie najnowszych technologii.
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Dawniej Koelner SA, dzisiaj Rawlplug (po przejęciu w 2005 roku przez
polską firmę brytyjskiego przedsiębiorstwa produkcyjnego Rawlplug Ltd)
jest jednym z liderów wśród producentów zamocowań w Europie i na
świecie. Specjalizuje się w innowacyjnych rozwiązaniach z zakresu technik zamocowań – ich projektowaniu, produkcji i dystrybucji.

KRYSTYNA BARAN
Prezes Zarządu
WIŚNIOWSKI Sp. z o.o. S.K.A.

ambasadorzy

Kärcher to nowoczesna marka z tradycjami, na całym świecie kojarzona
z produktami najwyższej jakości, niemal utożsamiana z wysokociśnieniowymi urządzeniami czyszczącymi, a rozpoznawana przede wszystkim
po żółtym (domowe) i antracytowym (profesjonalne) kolorze urządzeń.
Rodzinna firma Kärcher to jednocześnie światowy lider technologii czyszczenia oferujący wydajne i energooszczędne rozwiązania. Kärcher w Polsce od 2018 jest sponsorem tytularnym Hali 100-lecia Cracovii. Technologia i sprzęt tej marki zapewnia czystość Kärcher Hala Cracovia. Centrum
Sportu Niepełnosprawnych w Krakowie.

RADOSŁAW KOELNER
Prezes Zarządu
KOELNER Polska Sp. z o.o.

Firma WIŚNIOWSKI wyznacza ścieżkę nowoczesnego budownictwa od
1989 roku. Dzięki wizjonerskiej wizji właściciela Andrzeja Wiśniowskiego,
od początku istnienia wdraża innowacyjne rozwiązania technologiczne oraz
najwyższej jakości materiały, by zapewnić swoim klientom komfort i bezpieczeństwo. Potwierdzeniem realizacji tych zobowiązań są liczne certyfikaty
uzyskane w akredytowanych instytucjach oraz nagrody przyznawane rok
rocznie przez ekspertów branżowych, a także uzyskane dzięki opinii użytkowników produktów marki WIŚNIOWSKI.

BEATA ŻURAW-ZDZIEBŁOWSKA
Dyrektor Wydawnictwa BUILDER

„Builder” – wiodący miesięcznik dla budownictwa, architektury i biznesu,
aktywnie zaangażowany w Ogólnopolski Program „budujemy Sportową
Polskę”. Dwukrotnie wyróżniony przez Business Center Club „Medalem
Europejskim”. Tematyka infrastruktury sportowej jest stale obecna na
łamach pisma.

ambasadorzy

JACEK OLKO
Dyrektor KÄRCHER Sp. z o.o.
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