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na 448. Pozycji), czy 8. lokata w kategorii Perły 
Duże rankingu magazynu Polish Market. Prezes 
podkreślił również fakt, że wzrost w Grupie wy-
nosi 12% i SBS ma wielką szansę, by przekroczyć 
próg 700 mln obrotu w nadchodzącym 2020 roku.
Zwieńczeniem wieczoru był koncert Zespołu Raz, 
Dwa, Trzy. Artyści zagrali swoje największe przeboje.  

widzowie mogli rozkoszować się nie tylko wir-
tuozerią muzyków, ale także wyjątkowymi te-
stami piosenek Agnieszki Osieckiej, Bułata Oku-
dżawy czy wojciecha Młynarskiego. Po części 
koncertowej goście ruszyli na parkiet i bawili się 
w szampańskich nastrojach do wczesnych go-
dzin porannych.

12 października 2019 roku w Hotelu DoubleTree 
by Hilton w Łodzi odbyło się Spotkanie Roczne 
Partnerów Grupy SBS. Dla większości uczestni-
ków była to okazja do świętowania siedemna-
stego roku działalności w niebiesko białych bar-
wach. Jak zawsze nie zabrakło ważnych rozmów 
z Mecenasami Spotkania i refleksji o dotychcza-
sowej działalności.
ważnym elementem Spotkania Rocznego była 
Kawiarenka Mecenasów, która znajdowała się  
w foyer Kina wytwórnia. Partnerzy SBS mieli 
okazję spotkać się z przedstawicielami marek 
takich, jak Armatura Kraków, Beretta, Biawar, 
Elektromet, Ferro, Grundfos, KAN, LG, Perfe-
xim, Purmo, Saunier Duval i Vaillant. Rozmowy 
trwały długo w miłej atmosferze, pełnej gwaru 

i unoszącego się zapachu aromatycznej kawy.
wieczorną galę otworzył prezes Grupy SBS – Sła-
womir Maciejewski. wygłosił krótkie przemówie-
nie podsumowujące tegoroczne osiągnięcia i zre-
alizowane cele. wśród najważniejszych wydarzeń 
2019 roku wymienił Targi Grupy SBS w Strykowie, 
dalszy rozwój programu lojalnościowego Integris+, 
szkolenia produktowe, szkolenia dla handlowców 
pn. Akademia Efektywnej Sprzedaży SBS, a także 
trzeci rok istnienia Magazynu Grupy SBS.
Istotne w ocenie Prezesa są też nagrody, które 
Grupa SBS otrzymała w 2019 roku. wśród nich 
znalazły się: tytuł Firma Przyjazna Instalatorom 
przyznany w ramach plebiscytu Polecane Przez 
Polskich Instalatorów, awans o 11 lokat w presti-
żowym rankingu „500 Rzeczpospolitej” (obecnie 
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