Laureaci konkursu OPOLSKA MARKA 2018
Kategoria: USŁUGA
Mikro i małe przedsiębiorstwa
 G. Przewłocki, G. Zieleźny, S. Milewski, M. Chudy NETCONCEPT.COM Sp. j Usługa opracowania, wdrożenia i utrzymania aplikacji mobilnej Obywatel.mobi
 Royal School Centrum Języków Obcych Kursy językowe Barbara Kubalańca Kursy językowe: angielski, niemiecki, włoski, hiszpański, francuski, rosyjski,
czeski, japoński i polski dla obcokrajowców
Średnie i duże przedsiębiorstwa
 Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Opolu - Biblioteka jako
nowoczesne centrum czytelnicze, informacyjne, edukacyjne, kulturalne
 Nowa Itaka Sp. z o.o - Organizacja wyjazdów turystycznych
Kategoria: PRODUKT
Mikro i małe przedsiębiorstwa
 Jamino Sp. z o.o. – Nazwa marki I LOVE GRAIN - Poduszki i akcesoria z
ekologicznymi łuskami zbóż, ziarnami i ziołami
 Jan Gebauer Zakład Stolarski GEBAUER - Drzwi przesuwne Roto Patio INOWA
LUX
Średnie i duże przedsiębiorstwa
 Stolarstwo Usługi Meblowo-Budowlane Adrian Halupczok - Kuchnia
MARRONE
 Fabryka Porcelany Tułowice Sp. z o.o. - Porcelana z motywem wzoru
opolskiego i nowa kolekcja marki Ceramika Tułowicka
Kategoria: PRZEDSIĘBIORSTWO PROMUJĄCE REGION
Mikro i małe przedsiębiorstwa
 Lokalna Grupa Rybacka „Opolszczyzna” - Wojewódzkie Święto Karpia
Opolskiego
 Stowarzyszenie Pokój Organizacja Pożytku Publicznego - Festiwal
Zabytkowych Parków i Ogrodów im. C. M. von Webera
Kategoria: CSR- PRZEDSIĘBIORSTWO DLA REGIONU
Średnie i duże przedsiębiorstwa
 Nutricia Zakłady Produkcyjne Sp. z o.o.
Kategoria: PRODUKT SPOŻYWCZY
Mikro i małe przedsiębiorstwa
 NAPUS-OIL S.C. B. Błachowicz, M. Bednarczyk - Naturalny Olej Głubczycki
Rzepakowy, Naturalny Olej Głubczycki z Ostropestu, Naturalny Olej Głubczycki
Słonecznikowy, Naturalny Olej Głubczycki Lniany.
Średnie i duże przedsiębiorstwa
 Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Prudniku - Ser twarogowy Imperial

NAGRODY SPECJALNE, PRZYZNANE PRZEZ ZARZAD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

INWESTYCJA 15 – LECIA
 Zakład Technologii Wysokoenergetycznych EXPLOMET Gałka Szulc - za wysoki
profesjonalizm i kolejne innowacyjne realizacje firmy, specjalizującej się w
technologii wybuchowego platerowania
 MovieBird International - za realizację niezwykle innowacyjnych wysięgników
teleskopowych i kranów do kamer projektów dla branży filmowej, które
promują województwo opolskie na całym świecie
 Ladrob Centrum Naukowo Badawcze - za wykorzystanie unijnego wsparcia do
realizacji innowacyjnego projektu (wyeliminowania konieczności stosowania
antybiotyków w hodowli drobiu i zastąpienia ich probiotykami i ekstraktami
ziołowymi), którego efekty mogą służyć poprawie jakości żywności
 ADAMIETZ Sp. z o.o. - za niezwykle dynamiczny rozwój, kunszt w swojej branży
oraz wysoki profesjonalizm w świadczeniu usług budowlanych dla innych firm,
który przyczynia się do ich rozwoju
 ifm ecolink Sp. z o.o. - za stworzenie w regionie prężnie działającego centrum
B+R z wykorzystaniem unijnego wsparcia na innowacje w dziedzinie produkcji
czujników i systemów sterowania
 Stegu Sp. z o.o. - za profesjonalizm, nieustanne poszerzanie portfolio
produktów okładzin ściennych i kamieni dekoracyjnych, innowacyjne projekty i
stworzenie marki branży budowlanej znanej na całym świecie
 GNIOTPOL Trailers Sp. z o.o. - za zbudowanie przez firmę rodzinną liczącej się
marki z branży motoryzacyjnej, umiejętne wykorzystywanie unijnego wsparcia
oraz realizację innowacyjnych projektów
 MM SYSTEMY Sp. z o.o. - za realizację innowacyjnych projektów i nieustanne
udowadnianie, że w branży motoryzacyjnej wiele jeszcze można zmienić na
lepsze
 VITROTERM-MURÓW S.A. - za nieustanne inwestowanie w rozwój
przedsiębiorstwa, które dzięki temu urasta do rangi potentata w branży
producentów wielofunkcyjnych szyb zespolonych
 Nadir Sp. z o.o. - za sprawne wykorzystanie unijnego dofinansowania do
stworzenia nowoczesnego domu seniora świadczącego usługi na wysokim,
europejskim poziomie
 Ewa Godyla – PAŁAC PAWŁOWICE - za umiejętne wykorzystanie unijnego
wsparcia dla stworzenia inwestycji służącej tworzeniu komfortowych i
nowoczesnych miejsc opieki dla osób starszych
 Narzędziownia Pszenica Sp. z o. o. - za stworzenie wielkiej pod względem
osiągnięć firmy w niewielkiej miejscowości, sprawne korzystanie z unijnych
dotacji i realizację innowacyjnych na skalę światową projektów dla branży
motoryzacyjnej

PRZEDSIĘBIORCA 15-LECIA
 Andrzej Frey - FREY Export- Import - za rozwój firmy w branży stolarskiej. Za
tworzenie rzeczy niepowtarzalnych i jedynych w swoim rodzaju i towarzyszącą
temu przedsięwzięciu pasję i miłość do drewna.
 Joachim Siekiera, przewodniczący Rady Nadzorczej grupy CHESPA Sp. z o.o.
(grupa oferuje m.in. farby graficzne, klisze fotopolimerowe, wykrojniki płaskie i
rotacyjne oraz przygotowanie graficzne i obróbkę repro) - niekwestionowany
lider, który zbudował znaczącą światową markę kreującą innowacyjne
rozwiązania dla swojej branży z wykorzystaniem nowych technologii
 Marcin Szemainda - PB BAUMAR – szef niezwykle dynamicznie rozwijającej się
firmy, która w swoim portfolio ma imponujące realizacje w branży budowlanej
 Marian Płaczek, właściciel firmy DEMPOL- ECO - za wysoki profesjonalizm,
sprawne wykorzystywanie unijnych dotacji oraz wprowadzanie innowacyjnych
produktów i rozwiązań na rynek ochrony środowiska
 Rajmund Adamietz - ADAMIETZ Sp. z o.o. - charyzmatyczny przywódca jednej
z najaktywniejszych biznesowo firm w branży budowlanej; „wielki budowniczy”
wielu inwestycji służących opolskim przedsiębiorcom
 Roland Krauze - MM SYSTEMY Sp. z o.o.- za stworzenie stale rozwijającej się
firmy z branży motoryzacyjnej, której największym atutem jest młody zespół
realizujący innowacyjne projekty dla branży samochodowej
 Władysław Maniecki, prezes firmy VITROTERM-MURÓW S.A. – za stworzenie
z pasją prężnie rozwijającego się, innowacyjnego przedsiębiorstwa w miejsce
chylącej się ku upadłości huty szkła
 Piotr Matyszok – PAMAS Sp. z o.o. SK- za zbudowanie nowoczesnej, rodzinnej
firmy z branży przetwórstwa mięsnego, słynącej głównie z produkcji wysokiej
jakości długo dojrzewającego salami i nieustanne udowadnianie, że biznes
można prowadzić ze smakiem

