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Forum-Rondo
świętuje jubileusz 15-lecia
Polska Grupa Elektryczna ÑForum-Rondoî Sp. z o.o., najwiÍksza sieÊ hurtowni elektrycznych w kraju, w tym roku
úwiÍtuje 15-lecie swojego istnienia.

G

≥Ûwnym punktem obchodÛw jubileuszu Forum-Rondo by≥o uroczyste
spotkanie udzia≥owcÛw, dostawcÛw oraz
pracownikÛw firmy, ktÛre odby≥o siÍ 21 lutego w warszawskim hotelu Sheraton.
CzÍúÊ oficjalna mia≥a miejsce w teatrze
Buffo, a uroczystoúÊ uúwietni≥ brawurowy
wystÍpy Waldemara Malickiego i Filharmonii Dowcipu. GalÍ poprowadzi≥a Graøyna
Torbicka.
Podczas uroczystoúci Prezes Zarzπdu
PGE Forum-Rondo ñ Krzysztof Lisowski
podziÍkowa≥ wszystkim dostawcom, w≥aúcicielom firm cz≥onkowskich sieci oraz ich
pracownikom za codziennπ pracÍ, dziÍki
ktÛrej grupa Forum-Rondo osiπgnÍ≥a obecnπ pozycjÍ na rynku. SzczegÛlne podziÍkowania skierowano do za≥oøycieli spÛ≥ki, w≥aúcicieli firm Elmonter, Elmex, Elmehurt, Jantessa, F.H. Szulc, Merkurion, Elektrohurt.
14 osÛb otrzyma≥o okolicznoúciowe statuetki i podziÍkowanie za znaczπcy wk≥ad
w rozwÛj firmy. Za wyjπtkowo partnerskπ
i owocnπ wspÛ≥pracÍ podziÍkowania przyjÍli rÛwnieø strategiczni producenci i dostawcy.

Osoby szczegÛlnie zaangaøowane w rozwÛj
Sieci otrzyma≥y okolicznoúciowe statuetki

Solidny Partner
UroczystoúÊ by≥a okazjπ do nadania kolejnego tytu≥u ÑSolidny Partnerî, czyli cy-
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PodziÍkowania za wieloletniπ partnerskπ wspÛ≥pracÍ
przyjÍli przedstawiciele kluczowych dostawcÛw

kwiecieÒ 2014
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PodziÍkowania za wspÛ≥pracÍ od dostawcÛw na
rÍce zarzπdu PGE Forum-Rondo

klicznego wyrÛønienia nadawanego przez
PGE Forum-Rondo raz do roku swoim dostawcom. Tym razem wyrÛønienie to otrzyma≥a Fabryka Kabli Elpar ñ okolicznoúciowy dyplom przekazano na rÍce Andrzeja
Szczygielskiego ñ wspÛ≥w≥aúciciela firmy.
W poprzednich latach ÑSolidnego Partneraî
otrzymywa≥y firmy NKT Cables, Philips Lighting, Hager Polo, Karlik Elektrotechnik,
Tele-Fonika oraz Schneider Electric.
Kolacja oraz dalsza czÍúÊ wieczoru przy
muzyce grupy ViniBand odby≥y siÍ w sali
balowej hotelu Sheraton.

Forum-Rondo
Obecnie Polska Grupa Elektryczna ÑForum-Rondoî Sp. z o.o. liczy 54 firmy (130
punktÛw sprzedaøowych) i jest najwiÍkszπ
polskπ sieciπ hurtowni branøy elektrotechnicznej. Generujemy ≥πczne obroty roczne
przekraczajπce 800 mln z≥otych. Posiadamy umowy handlowe ze wszystkimi liczπcymi siÍ dostawcami sprzÍtu elektrotechnicznego w kraju. Dla u≥atwienia funkcjonowania na rynku naszych firm cz≥onkowskich udostÍpniamy im korporacyjne warunki wspÛ≥pracy z firmami przewozowymi,
ubezpieczeniowymi czy telekomunikacyjnymi.

Uczestnicy jubileuszu Forum-Rondo

PGE ÑForum-Rondoî Sp. z o.o.
MorszkÛw, 08-304 Jab≥onna Lacka
tel. (025) 787 18 10
fax (025) 787 15 26
WystÍp Waldemara Malickiego
i Filharmonii Dowcipu

e-mail: biuro@forum-rondo.pl
www.forum-rondo.pl
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