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„Az Év Minősége Díj 2010”

Örömmel tájékoztatjuk Önöket, hogy 2010. évben a Portos SPJ. nyerte el az "Év Minősége" címet
Lengyelországban. A díj a (Dziennik Gazeta Prawna) lengyel jogi magazin által szervezett
országos összehasonlítás alapján készült . Cégünket az alábbi szempotok figyelembevételével
itélték a legjobbnak:
•
A kitűzött minőségpolitikai irányok sikeres megvalósítása, a minőségi célok elérése
•
A vállalati tevékenység pozitív fogadtatása a munkavállalók és a társadalmi környezet
irányából,
•
Az alkalmazott eljárások környezetvédelmi tisztasága,
•
A munkavállalók magas szintű elkötelezettsége,
•
Lelkiismeretesség biztosításában a legmagasabb színvonalú szolgáltatás megvalósítása,
•
Hatékonyságkezelés és a munkavégzés folyamatos optimalizálása.

„Forbes Diamond”

A Portos SPJ. 2013-ban megkapta a Forbes magazin leggyorsabban növekvő lengyel vállalatnak
ajánlott Gyémánt díját, melyet 2009 óta a Dun & Bradstreet hírszerző ügynökségel együttműködve
osztanak ki. A vállalatok piaci értékét a megelőző három év működése alapján vizsgálják. A díjat
2013 januárjában az egyik legmegbízhatóbb és legpontosabb svájci módszertan szerint, cégbírósági
jelentésekben szereplő eszközértékek és pénzügyi teljesítmény alapján ítélték oda.
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„Industry Leader 2012” díj

A portos több éve tartja piacvezető pozícióját a redőnygyártás területén. Ennek bizonyítéka, hogy a
2012 szeptember 26-án, Varsóban, a Kereskedelmi Kamara építőipari gáláján, a Varsó-Lodz
régióban a Portos kapta az Industrial Forum nagydíjat és az Asssociation of Editors díját, ami azt
jelenti, hogy nemcsak a szakemberek hanem a laikusok is elismerik a Portos munkáját.

PORTOS Business Gazelle 2011

A Portos 2011-ben, mint a leggyorsabban növekvő vállalat ismét megkapta az üzleti elit, a Business
Gazelle klub elismerését, a Business Pulse díjat. Az évente kiosztott címben azok a cégek
részesülnek, akiknek a megelőző 3 évben folyamatosan nőtt a forgalmuk és kifogástalan hírnévvel,
valamint elégedett ügyfélkörrel rendelkeznek. A Business Gazelle klub olyan válalatokat tömörít
magába, amelyek a kérdéses időszakban folyamatosan növekedtek, és nem mutattak veszteséget,
valamint kereskedelmi teljesítményük három- és 200 milló Zlotyi (720.000-48.000.000 Euro)
árbevétel növekedést mutat.
OKNONET.PL díj
2011-ben a BUDMA kiállításon nyerte el a Portos SPJ. a lengyel Oknonet.pl ipari információs
szolgáltató, „Ágazati vezetés dinamika, erő és fejlődés” kategóriájának Crystal Profil díját. A díjat
Margaret Wawrzyniak, a Portos kereskedelmi igazgatója vette át.
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