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BUDOWLANA FIRMA ROKU 2020

PONZIO POLSKA SP. Z O.O.

Ogromny wysiłek, który 
włożyliśmy w ubiegłych 

latach w wielotorowy rozwój Ponzio, 
zaowocował spodziewanymi rezulta-
tami, tym bardziej z dumą przyjmu-
jemy przyznane nam wyróżnienie. 
Rozbudowaliśmy infrastrukturę firmy, 
zwiększając w ten sposób możliwości 
produkcyjne. Wprowadziliśmy szereg 
nowych rozwiązań systemowych, 
zautomatyzowaliśmy końcowy etap 
obsługi – czyli proces wydawania 
towaru, co znacznie przyspieszyło 
obsługę klientów. Sukcesywnie wpro-
wadzana już od pewnego czasu 
cyfryzacja również przyniosła pożą-
dane skutki. Wszystkie te działania 
przyczyniły się do ekspansji naszej 
firmy. Zapracowaliśmy na ten sukces 
wspólnie z całą załogą, dlatego po-
dziękowania należą się również jej.

ANDRZEJ KAROLEWSKI
Wiceprezes Zarządu  
Ponzio Polska Sp. z o.o.

Tylko w minionym roku firma wpro-
wadziła szereg spektakularnych roz-
wiązań w dziedzinie bezpieczeństwa, 
czego przykładem są m.in. okna  
w najwyższej klasie odporności antyw-
łamaniowej RC4 oraz drzwi przesuwne 
z napędem automatycznym przeba-
dane zgodnie z bardzo wymagającymi 
wytycznymi bezpieczeństwa. 

Zaawansowane systemy, wyso-
ka jakość i wiarygodność wiążą się  
z rozpoznawalnością oraz presti-
żem marki Ponzio również na ryn-
kach zagranicznych. Eksport jest 
strategicznym ogniwem sprzedaży.
To on będzie napędzał koniunkturę  
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w kraju, gdy nastąpi spowolnienie go-
spodarcze. 

Ponzio coraz bardziej poszerza 
krąg „odbiorców” swoich systemów. 
Należą do nich już nie tylko klienci in-
stytucjonalni, ale także indywidualni 
– stanowiąc coraz większe grono za-
interesowanych stosowaniem stolarki 
aluminiowej w domach jednorodzin-
nych. Duży udział w promowaniu zalet 
stolarki aluminiowej mają architekci, 
którzy polecają te rozwiązania jako 
przyszłościowe ze względu na ener-
gooszczędność, trwałość, ale także 
efekty wizualne i estetyczne. Zapraco-
waliśmy na ten sukces wspólnie!

Po 25 latach działalności  
na polskim rynku firma 
Ponzio zdobyła ogromne 
doświadczenie i ugruntowała 
swoją pozycję w ścisłej 
grupie liderów. Kierunek 
dalszych działań wyznacza 
postęp technologiczny  
w projektowaniu oraz 
wdrażaniu innowacyjnych 
rozwiązań.

ZAPRACOWALIŚMY  
NA SUKCES WSPÓLNIE 
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