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Uroczystość wręczenia Certyfikatów Marki Wielkopolska !
W dniu 29 września br. w Concordia Design odbyła się uroczystość wręczenia pierwszych Certyfikatów
Marki Wielkopolska przedstawicielom sześciu firm z Wielkopolski.
Pragnąc wyróżnić firmy, które odnoszą sukces międzynarodowy został stworzony system Certyfikacji
Marka Wielkopolska. Certyfikacja jest narzędziem identyfikacji i promocji tych produktów i usług, które
wyróżniają się wysoką jakością, przez co budują pozytywny wizerunek naszego regionu na świecie.
Podczas uroczystości Pan Jacek Bogusławski, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego i zarazem
Przewodniczący Kapituły Certyfikacyjnej wraz z Panią Martą Dzikowską, Przewodniczącą Komisji
Gospodarki Sejmiku Województwa Wielkopolskiego oraz Panem Romanem Byczykiem, członkami Kapituły
Certyfikacyjnej wręczyli pierwsze Certyfikaty Marki Wielkopolska w formie pamiątkowych tablic
Firmie Complet Chmielewscy sp. j. z Myślęcina (powiat gnieźnieński) działającej w branży meblarskiej
za Complet Furniture meble tapicerowane, markę produktową obejmującą zestawy wypoczynkowe, sofy,
narożniki, pufy, meble ogrodowe dostępne w szerokiej gamie tkanin tapicerskich.
Firmie P.P.H. WObit E.K.J. Ober s.c. z Dęborzyc (powiat szamotulski) działającej w sferze automatyki i
robotyki za roboty mobilne MOBOT, samojezdne roboty mobilne służące automatyzacji transportu
wewnętrznego i logistyki. Rodzina robotów składa się z ponad 11 modeli o udźwigu od 100 do 1800 kg.
Roboty to pojazdy elektryczne, zasilane akumulatorowo mają napęd przód/tył oraz omnikierunkowy.
Firmie Semco sp. z o.o. sp. kom. ze Śmiłowa (powiat szamotulski) działającej w branży spożywczej za
oleje roślinne tłoczone w 100% na zimno, nierafinowane. Surowce używane do ich wytwarzania są
starannie dobierane i kontrolowane w procesie produkcji. Nasiona do produkcji roślin pochodzą z
własnego gospodarstwa.
Firmie NGK Pharma sp. z o.o. z Żodynia (powiat wolsztyński) działającej w branży medycznej za
miksator, specjalistyczne urządzenie przeznaczone do pracy w aptekach, które pozwala na wykonywanie
leków recepturowych z zachowaniem najwyższych standardów sterylności.
Fabryce Maszyn Spożywczych SPOMASZ Pleszew S.A. działającej w branży przemysłowej za
uniwersalną wyparkę do mas karmelarskich cukrowych i bezcukrowych. Maszyna wyróżnia się wysoką
elastycznością w zakresie produkcji mas w branży cukierniczej, do których automatycznie i precyzyjnie
można dozować różne dodatki, takie jak witaminy, olejki naturalne, wyciągi ziołowe, substancje smakowozapachowe, liofilizatory oraz dodatki stałe.
Zgodnie z zapisami Regulaminu Przyznawania i Funkcjonowania Certyfikatu Marki Wielkopolska
Laureatom Certyfikatu przysługuje między innymi prawo do oznakowania znakiem promocyjnym Marka
Wielkopolska wyróżnionego produktu lub usługi, udziału w wystawach i targach organizowanych przez
Departament Gospodarki w ramach projektu WRPO oraz promocji na stronach internetowych: umww.pl,
markaw.pl, iw.org.pl.

Przedsiębiorców zainteresowanych otrzymaniem Certyfikatu Marki Wielkopolska zachęcamy
do zapoznania się z dokumentami na stronie www.markaw.pl/pl_PL/certyfikacja i złożenie
stosownego Wniosku, który można składać w trybie ciągłym.
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Dziękujemy za odwiedziny i zapraszamy ponownie
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