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27 kwietnia 2012 r. w malowniczo położonym 
Hotelu Ossa w Rawie Mazowieckiej FERRO 
świętowała 20-lecie swego istnienia. Ta wyjąt-
kowa uroczystość zgromadziła przedstawicieli 
firmy oraz jej klientów i współpracowników. 
Spotkanie rozpoczął lunch w restauracji Sta-
rówka, po którym odbyła się konferencja pod-
sumowująca dotychczasową działalność 
FERRO. Podczas spotkania zabrali głos przed-
stawiciele zarządu. 
Prezes Aneta Raczek przedstawiła pokrótce hi-
storię firmy, a także wyraziła gorące podzię-
kowania klientom, kontrahentom, inwestorom 
i partnerom biznesowym, którzy przyczynili się 
do dzisiejszego sukcesu. Szczególne słowa po-
dziękowania prezes skierowała do założycieli 
FERRO – przewodniczących Rady Nadzorczej – 
Andrzeja Hołója i Jana Gniadka za możliwość 
współtworzenia mocnej marki i dynamicznie 
rozwijającego się przedsiębiorstwa. 
Kolejnym prelegentem był wiceprezes zarzą-

du, dyrektor fnansowy Artur Depta, który przy-
pomniał kluczowe dla rozwoju FERRO wyda-
rzenia – udany debiut na Giełdzie Papierów 
Wartościowych w Warszawie oraz dołącze-
nie do Grupy FERRO w 2011 roku czeskiej spół-
ki NOVASERVIS. Wiceprezes zarządu dyrektor 
handlowy Przemysław Szczygieł zaprezento-
wał dotyczące sprzedaży baterii i zaworów. 
Uroczyste wystąpienia podsumowała wypo-
wiedź Zbigniewa Gonsiora, wiceprezesa  
zarządu i dyrektora marketingu. Zbigniew  
Gonsior omówił główne grupy produktowe 
FERRO, a także zapowiedział nowości – między 
innymi baterię będącą kontynuacją produk-
tów oszczędzających wodę Ferro SlimAir, Aqua 
VitaeSet – baterie z 2 kanałami dla wody użyt-
kowej i pitnej oraz nowoczesną linię designer-
skich baterii łazienkowych i kuchennych zapro-
jektowanych przez Marcina Jędrzaka.

Oficjalną część konferencji zakończył finał 
Promocji Maxymal-
ne Obroty oraz wrę-
czenie wyróżnień dla 
klientów FERRO. Wy-
różnienia odebrały 
także firmy, które dzię-
ki osiągnięciu bardzo 
wysokich obrotów  

w sprzedaży zdobyły ty-
tuły: TOP Diamentowi. 
Podczas spotkania wrę-
czono również certyfika-
ty za wieloletnią współ-
pracę z FERRO.
Po zakończeniu konfe-
rencji w foyer goście 
mogli spotkać się  
z przedstawicielami  
FERRO, a także obejrzeć 
prezentowane nowości 
produktowe.
Podczas jubileuszowej 
kolacji i bankietu założy-
ciele firmy, a obecnie przewodniczący Rady 
Nadzorczej – Andrzej Hołój i Jan Gniadek 
otrzymali pamiątkowe złote monety.  W prze-
rwie na uczestników czekał niezwykle atrak-
cyjny występ artystów z Teatru Roma. Ob-
chody tej wyjątkowej rocznicy zakończyła 
trwająca do rana impreza taneczna.
Radość z sukcesu firmy udzielała się nie tylko 
przedstawicielom FERRO obecnym na uro-
czystości, ale i zaproszonym gościom, którzy 
chwalili organizację i atmosferę spotkania. 
A wszystko odbywało się we wspaniałej wio-
sennej scenerii, wśród rozkwitającej przyrody, 
która ze wszystkich stron otaczała malowni-
czo położony Hotel Ossa.

Skoda Fabia w limitowanej wersji Monte 
Carlo znalazła swego zwycięzcę!

Znamy już laureatów Promocji Maxymalne 
Obroty organizowanej przez FERRO dla dystry-
butorów produktów firmy. 
Promocja trwała od 15 września 2011 do  
30 marca 2012 roku. Każdy jej uczestnik musiał 

zakupić w powyższym terminie na wyznaczo-
ną przez organizatora kwotę artykuły z kolek-
cji Metalia, Titania, Novatorre oraz grzejniki ła-
zienkowe wraz z akcesoriami.
Nagroda główna w Promocji to Skoda Fabia 
w wersji limitowanej Monte Carlo. Warunkiem 
otrzymania nagrody głównej był zakup wy-
mienionych produktów na kwotę minimum  
20 000 zł. 

Jubileusz 20-lecia FERRO
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Nowym właścicielem Skody została firma  
EUROSAN.
Pozostali nagrodzeni otrzymali: telewizory 
Sony 3D, aparaty fotograficzne Nikon Cool-
pix, lodówki Samsung Side by Side oraz ci-
śnieniowe ekspresy do kawy Saeco Philips.
Wszyscy laureaci to doświadczeni dystry-
butorzy i wiarygodni partnerzy FERRO. Przy-
znane nagrody są nie tylko wyrazem uzna-
nia dla ich działalności rynkowej, ale także 
świadectwem dobrej współpracy pomię-
dzy producentem a odbiorcami jego arty-
kułów.

Aneta Raczek, prezes zarządu FERRO wręcza kluczyki
Januszowi Pasternakowi, właścicielowi firmy EUROSAN
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