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Bogus∏aw Ney
PREZYDENT FORUM LIDERÓW POLSKICH

To zaszczytna i zobowiàzujàca funkcja – powiedzia∏ Bogus∏aw Ney – Prezydent Forum Liderów
Polskich, zarówno dla mnie jak i dla spó∏ki, którà
reprezentuj´. Doda∏, i˝ CARGOSPED obchodziç
b´dzie w tym roku dziesi´ciolecie swojej dzia∏alnoÊci. Dotychczasowe i planowane w najbli˝szej
przysz∏oÊci dzia∏ania, w ramach strategii okreÊlonej przez W∏aÊciciela (PKP CARGO) pozwalajà
przypuszczaç, ze Spó∏ka wejdzie w nowe dziesi´ciolecie jako podmiot coraz bardziej rozpoznawalny na rynku, nowoczesny i dynamiczny – godny Tytu∏u LIDERA RYNKU i EURO LIDERA.
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Dnia 28 maja 2010 r. w hotelu „Sheraton” w Warszawie odby∏a si´ Gala XI Edycji Konkursu LIDER
RYNKU 2010 EURO LEADER. Przyznano presti˝owe Tytu∏y Lidera, wr´czono Certyfikaty i Z∏ote Medale. Wybrano Zarzàd „Forum Liderów Polskich”. Prezydentem zosta∏ Bogus∏aw Ney – Prezes Zarzàdu CARGOSPED Sp. z o.o. w Warszawie. Do sk∏adu zarzàdu weszli: Prof. dr hab. Roman A. Grzybowski – Dyrektor Instytutu Biotechnologii Przemys∏u Rolno-Spo˝ywczego w Warszawie; mgr in˝. Jan
Kazimierz Kossowski – Prezes Zarzàdu PROFIL BNU Sp. z o.o. w Warszawie; Agnieszka Roêmiarek
– Cz∏onek Zarzàdu KONBET Spó∏ka z ograniczonà odpowiedzialnoÊcià Sp. k. w Konarzycach; mgr
in˝. Zbigniew Gieleciak – Prezes Zarzàdu Regionalnego Centrum Gospodarki Wodno – Âciekowej S.A.
w Tychach.

„Forum Liderów Polskich” powsta∏o na podstawie porozumienia zawartego dnia 7 maja 2000 roku w Warszawie przez Laureatów I Edycji Konkursu z udzia∏em Organizatora. Forum jest elitarnà organizacjà Laureatów
Konkursu „Lider Rynku” o statusie Niezale˝nego Klubu Biznesu. Celem „Forum Liderów Polskich” jest promocja laureatów, propagowanie zasad etyki biznesu
i dobrych obyczajów kupieckich. Forum reprezentowane jest przez Zarzàd i Prezydenta Forum Liderów Polskich wybranego przez Laureatów Konkursu w czasie
Gali Fina∏owej w Warszawie.

Celem konkursu jest wyró˝nienie i promocja firm,
produktów i us∏ug o czo∏owej pozycji rynkowej, oraz innowacyjnych rozwiàzaƒ technicznych, technologicznych i organizacyjnych.
Tytu∏ „Lider Rynku” to nie tylko presti˝ i uznanie,
lecz jeszcze wi´ksze zaufanie które wp∏ywa na sprzeda˝
i dochody laureata. To doskona∏a inwestycja w dalszy
rozwój firmy. Tytu∏ jest gwarancjà wysokiej pozycji rynkowej, pomaga osiàgnàç lepsze rezultaty na konkurencyjnym rynku. Dostarcza satysfakcji klientom, zw∏aszcza najbardziej wymagajàcym. Jest skutecznym narz´dziem marketingowym, wykorzystywanym w dzia∏aniach promocyjnych, reklamowych PR i w rozmowach
handlowych. Dlatego warto rywalizowaç i wygrywaç,
aby pokazaç ˝e jest si´ najlepszym.
ProduktywnoÊç, kreatywnoÊç, jakoÊç produktów
i us∏ug, innowacyjnoÊç, nale˝à do najistotniejszych warunków powodzenia biznesu. W konkursie „Lider Rynku” nale˝à do podstawowych kryteriów oceny porównawczej konkurencyjnych zg∏oszeƒ. ProduktywnoÊç
i kreatywnoÊç jest warunkiem, jest kluczem sukcesów
rynkowych i konkurencyjnoÊci przedsi´biorstw na rynku polskim i europejskim – powiedzia∏ Tadeusz Ziobro,
organizator konkursu. Wiele firm polskich spe∏nia te
kryteria i szybko si´ rozwija.
Tytu∏ „Euro Leader” – Nagroda Europejskiego Konkursu Promocyjnego – nie tylko brzmi dumnie, ale dostarcza dodatkowych argumentów negocjacyjnych
na rynkach europejskich. Tytu∏ „Euro Leader” jest presti˝owym i docenianym wyró˝nieniem przez polskich
i zagranicznych przedsi´biorców.

Bogus∏aw Ney – Prezes Zarzàdu i Stanis∏aw Chrzàszcz – Wiceprezes Zarzàdu firmy Cargosped Sp. z o.o. w Warszawie.
Na zdj´ciu z gwiazdami estrady: Katarzynà Skrzyneckà i Zygmuntem Chajzerem po odbiorze nagrody EURO LEADER.

www.lider.pl

Prezentacja wszystkich laureatów z fotoreporta˝em i filmami video na stronach www.lider.pl

