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26 czerwca 2020
CZĘSTOCHOWSKIE FIRMY WYRÓŻNIONE

13 częstochowskich firm znalazło się w gronie laureatów 31 edycji ogólnopolskiego
konkursu Medal Europejski, a tym samym otrzymało rekomendację swoich wyrobów lub
usług od Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego.
,,Medal Europejski" to rekomendacja wystawiona wyróżnionym produktom i usługom przez
ważną dla przedsiębiorców instytucję działającą przy Komisji Europejskiej – Europejski Komitet
Ekonomiczno-Społeczny.
Celem przedsięwzięcia jest m.in. wyróżnienie oraz promocja wyrobów i usług oferowanych
przez firmy działające na obszarze Polski, wzbudzenie zainteresowania standardami i
przepisami obowiązującymi w Unii Europejskiej, upublicznienie w Polsce i w Unii przykładów
dobrej jakości oraz wzbudzenie zainteresowania rynkiem Unii Europejskiej.

Wśród 13 laureatów z Częstochowy, dwie firmy prowadzone są przez osoby nominowane do
projektu Twarze Przyszłości: Karolina Kubara #℣佐⌡⌀䬀甀戀愀爀愀⌡⍃倣℣ za wyrób Roślinny burger i Jakub Cie
#℣佐⌡⌀䜀爀甀瀀愀 嘀䔀刀匀伀 䐀攀氀琀漀椀搀⌡⍃倣℣ za projekt „Leśny Dom”. Tym samym Loża Częstochowska znalaz
w czołówce pod względem liczby firm członkowskich, które otrzymały Medal Europejski.
Kandydatów do konkursu zgłaszają Loże Bussines Centre Club.
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Pozostali laureaci:
• Alt-Energy - za usługę optymalizacja zużycia energii w budynku
• BS Trend Beata Sandura - za usługę Pokoje Gościnne „VILLA JURA” – apartamenty
• Content House - za usługę Akademia Marketing
• Doradztwo personalne Menedżer - za usługę Ready to work
• Energotechnika Engineeering - za usługa projekty złożonych obiektów inżynierskich przy
użyciu najnowszych technologii projektowych
• Gór- Karbo - usługa Wykonywanie robót górniczych dla kopalń węgla kamiennego
• Kancelaria Dawid & Partnerzy – Adwokaci i Radcowie Prawni konkurs „Od mundurka do togi”
• Kaspersky Lab Polska - za usługę Kaspersky Automated Security Awareness Platform –
edycja polska
• Marianski Group Kancelaria Prawno- Podatkowa Adam Mariański – za usługę Compliance
• Laboratorium Estetyki L.E.A Futur - Dystrybucja i promocja marki STYLAGE – najwyższa
jakość, profesjonalna wiedza i innowacje
• Luminex S.P. J.Mrożek i wspólnicy - kolekcja lamp „NEST”

Pozostałe aktualności
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