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PROMOCJA REKLAMA

Sta ni sław Si wak

Ma kow ce z fir my cu kier ni czej Ste fa nii Sier kow -
skiej z Lu ba czo wa, kro kie ty z firmy RO MI KO z
Rze szo wa, pro sto trzy macz fir my Re h4mat Sła -
wo mi ra Wroń skie go z Gło go wa Młp., pro gram
kształ ce nia in ży nie rów Po li tech ni ki Rze szow -
skiej. Oto 3 pro duk ty i usłu ga na gro dzo ne
wczo raj w VI edy cji kon kur su „Na sze Do bre
Pod kar pac kie”. W kon kur sie SMS -owym Czy -
tel ni ków na „Naj po pu lar niej szy pro dukt” zwy -
cię ży ły chle by: or ki szo wy i ko ło dziej tra dy cyj ny
z pie kar ni Elż bie ty Na wło ki z Rze szo wa.

Ka pi tu ła kon kur so wa mia ła bar dzo trud ne
za da nie. W ple bi scy cie wy star to wa ło 27
firm. Każ de ze zgło szo nych pro duk tów i

usług za słu gi wało na wy róż nie nie w swej ka te go -

rii. Wy ni ki kon kur su ogło szo no na uro czy stej
ga li w ho te lu Am ba sa dor w Rze szo wie, w sa li
ozdo bio nej pięk ny mi kom po zy cja mi kwia to wy -
mi przez Stu dio Flo ry stycz ne IRYS.

Po ma ga my roz wi jać biz nes
- Nasz ple bi scyt roz wi ja się i jest sku tecz ną for -

mą pro mo cji pod kar pac kich firm. Wie le z nich
star tu je po raz ko lej ny ry wa li zu jąc o „Znak ja ko -
ści No win”. Ży czę pań stwu, by udział w kon kur -
sie przy spo rzył wam sym pa ty ków, a pro duk ty cie -
szy ły się jesz cze więk szą po pu lar no ścią wśród
klien tów - po wie dział Sta ni sław So wa, re dak tor
na czel ny No win, prze wod ni czą cy ka pi tu ły.

To strzał w dzie siąt kę
Po ogło sze niu wy ni ków i wrę cze niu wy róż nień

roz le gły się bra wa. Na twa rzach zwy cięz ców wi -
dać by ło za sko cze nie i ra dość.

- Nie spo dzie wa łam się ta kie go za szczy tu oraz
uzna nia ze stro ny ka pi tu ły - po wie dzia ła szczę -
śli wa pa ni Ste fa nia Sier kow ska z Lu ba czo wa,
któ ra otrzy ma ła na gro dę za wy pie ka ne ma kow -
ce. - Tym więk sza jest mo ja ra dość, któ rą po wio -
zę te raz do na sze go Lu ba czo wa. Wasz kon kurs
jest strza łem w dzie siąt kę.

Je den z lau re atów, Sta ni sław Wroń ski, pre zes
fir my Re h4mat, pod szedł do mi kro fo nu i spon -
ta nicz nie po gra tu lo wał wszyst kim wy róż nio nym
fir mom, a or ga ni za to rom ple bi scy tu za je go
przy go to wa nie.

Dzię ku ję Czy tel ni kom
Nie kry ła ra do ści pa ni Elż bie ta Na wło ka.

Chle by z jej pie kar ni otrzy ma ły naj wię cej SMS-
-ów od Czy tel ni ków i zdo by ły za szczyt ne mia no
„Naj po pu lar niej sze go Pro duk tu Pod kar pa cia”.

- Cie szę się, że tak bar dzo sma ku ją na szym

klien tom. Je stem wdzięcz na za uzna nie. Mo ja
sa tys fak cja jest tym więk sza, że w po przed nim
ro ku zdo by łam w ple bi scy cie No win po dob ną
na gro dę. To dla mnie do wód, że trzy ma my po -
ziom, je śli idzie o ja kość na szych wy ro bów.
Wszyst kim Czy tel ni kom dzię ku ję - po wie dzia ła
Elż bie ta Na wło ka.

Każ da ze zwy cię skich firm ma pra wo przez
rok za miesz czać na swych pro duk tach znak ja -
ko ści No win „Na sze Do bre Pod kar pac kie”. Jak
po twier dza ją lau re aci z po przed nich lat, ten
sym bol jest ce nio ny i za uwa ża ny przez klien tów.

s.si wak@no wi ny 24.pl
17 867 22 58

Re la cja z ga li „Na sze Do bre Pod kar pac kie“ 
na str. 10.-11. 

Fo to ga le ria na www.stre fabiznesu.nowiny24.pl

RZESZÓW Po raz szósty przyznaliśmy „Znak jakości Nowin” produktom i usługom, które powstają w naszym regionie

Dobre, smaczne, podkarpackie

Od le wej: Ro man Ko zak i An na Kru pa Ko zak, wła ści cie le fir my RO MI KO, Sła wo mir Wroń ski, pre zes fir my Re h4mat, dr inż. Edward Rej man, dzie kan wy dzia łu bu do wy ma szyn i lot nic twa Po li tech ni ki Rze -
szow skiej, Ste fa nia Sier kow ska, sze fo wa fir my Wy rób i Sprze daż Ciast Cu kier ni czych Elż bie ta Na wło ka, sze fo wa FPPHU Hel wa Pie kar nia.

KRZYSZ TOF ŁO KAJ

W nocy z soboty na niedzielę
zmieniamy czas.
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Szczegóły na str. 38.


