
OPOLSKA MARKA 2007 – LAUREACI 

PRODUKT: 
Sektor dużych przedsiębiorstw 
 
Laureat: KLER S.A. 
Produkt: Zestaw wypoczynkowy B 100 
 
Wyróżnienie: NUTRICIA 
Produkt: Seria odżywek w słoiczkach dla niemowląt i dzieci Baby Balance  
 
Wyróżnienie: ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO "Otmuchów" S.A.  
Produkt: Muszelki pszenne Shelly Chips o smaku czekoladowym 250g 
 
Sektor małych i średnich przedsiębiorstw 
 
Laureat: Zakłady Przemysłu Bawełnianego Frotex S.A. 
Produkt: plecako-ręcznik (kolorowy) trzyfunkcyjny: plażowanie, wycieranie, torba. 
 
Wyróżnienie specjalne: 

 Krapkowickie Stowarzyszenie Rozwoju Gospodarczego i Promocji 
Produkt: Produkty powstałe w wyniku realizacji projektu: Przewodnik turystyczny 
Powiat Krapkowicki - Lipove Lazne i okolice, a w szczególności: 
a) przewodnik turystyczny w wersjach językowych: polskim, niemieckim, angielskim i 
czeskim b) strona internetowa www.e-promocja.net 
c) kiosk internetowy 
d) mapa powiatu krapkowickiego i Lipovych Lazni wraz z okolicą 

 wyróżnienie specjalne przyznane za pomysłową i skuteczną promocję powiatu 
krapkowickiego poprzez przygotowane we współpracy z partnerem 
zagranicznym materiały promocyjne  

 Zakład Piekarniczo-Cukierniczy L.B. Zimmermann  
Produkt: kołacz 

 wyróżnienie specjalne przyznane za kołacz śląski oraz skuteczną promocję 
tradycyjnego produktu "Śląska Opolskiego"  

Wyróżnienie: 

1. Auto Power Electronic Piotr Skrobotowicz 
Produkt: Siłownik elektromagnetyczny 

2. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe "Lumar"  
Produkt: Lumarki pralinki waflowe z kremem o smaku kokosowym  

 
 

http://www.e-promocja.net/


USŁUGA: 
Sektor dużych przedsiębiorstw 
 
Laureat: Wagrem Sp. z o.o. 
Usługa: Badanie zaworów rozrządczych Oerlikon i Knorr zgodnych z kartami UIC 547 oraz 
projektem karty UIC 541-00, wykonywane na komputerowym stanowisku Tezar 3 
 
Sektor małych i średnich przedsiębiorstw: 
 
Laureat: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Energo-Silesia Sp. z o.o. 
Usługa: Usługa w zakresie montażu i serwisu wszelkiego rodzaju wymienników ciepła, 
projektowanie, sterowanie, wizualizacja procesów technologicznych. Outsoarcing w zakresie 
automatyki. Usługi w zakresie spawalnictwa, ślusarstwa obsługi maszyn sterowanych 
numerycznie oraz wszelkiego rodzaju montaże dla partnerów niemieckich.  
 
Wyróżnienie: 

1. "Stolarstwo" Tomasz Poliwoda  
Usługa: Cięcie formatek z płyt wiórowych, laminowanych i klejonki drewnianej na 
określony wymiar  

2. Usługi P-Poż Andrzej Palt  
Usługa: Usługi przeciwpożarowe 

 wyróżnienie przyznane za świadczenie kompleksowej usługi serwisowej 
przeciwpożarowej specjalistycznym samochodem  

EKSPORT: 
Sektor dużych przedsiębiorstw  
 
Laureat: Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.  
Przedmiot eksportu: Nawozy saletrzane typu CAN (azotan amonowo-wapniowy) orza typu 
CAN z dodatkami, sprzedawane pod marką SALMAGR; Alkohole oxo - alkohole 2-
etyloheksylowy oraz alkohole n- i izo- butylowe; Plastyfikatory ftalanowe - pochodne 
estrowe bezwodnika kwasu ftalowego oraz alkoholi oxo, OXOPLASTR.  
 
Wyróżnienie: 

1. BIS Multiserwis 
Przedmiot eksportu: Wykonywanie i montaż izolacji przemysłowych (izolacje 
ciepłochronne, zimnochronne, akustyczne, izolacje fasad); elektryczne ogrzewania 
wspomagające; montaż lekkich zabudów wnętrz; montaż instalacji wentylacyjno-
klimatyzacyjnych; prace montażowe w budownictwie tunelowym; prace montażowe 
w budownictwie ogólnym; serwis przemysłowy  
Wyróżnienie postanowiono przyznać za: 
- zdobywanie nowych rynków zbytu 
- systematyczny / znaczny wzrost zatrudnienia 



Sektor małych i średnich przedsiębiorstw 
 
Laureat: Jokey Plastik Blachownia Sp. z o.o. 
Przedmiot eksportu: Opakowania z polipropylenu produkowane techniką wtrysku  
 
Wyróżnienie:  

1. Auto power Electronic Piotr Skrobotowicz 
Przedmiot eksportu: Urządzenia elektroniki i elektrotechniki dla przemysłu 
motoryzacyjnego 
Wyróżnienie postanowiono przyznać za: 
- działalność eksportową na różnorodne rynki  

PRZEDSIĘBIORSTWO: 
Sektor dużych przedsiębiorstw: 
 
Laureat: Prywatne Biuro Podróży "SINDBAD" 
 
Wyróżnienie: 
Walcownia rur Andrzej Sp. z o.o. 
 

Sektor małych i średnich przedsiębiorstw: 
 
Laureat: Atmoterm S.A.  
 
Wyróżnienie: 

1. SCHIEDEL Sp. z o.o.  
2. Drukarnia Sady Zenon Gil 

Jak co roku specjalny plebiscyt wśród czytelników przeprowadziła redakcja "Nowej Trybuny 
Opolskiej". Udział w nim wzięło 535 osób. Najwięcej głosów Opolanie oddali w kategorii 
"usługa" na Inkubator Przedsiębiorczości przy Stowarzyszeniu "Promocja Przedsiębiorczości" 
w Opolu, zaś w kategorii "produkt" zwyciężyło pieczywo mrożone francuskie i półfrancuskie 
wytwarzane przez firmę Soprano z Głubczyc.  

 


