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REKOMENDACJA 

Ogólnopolskiej Federacji Przedsiębiorców i Pracodawców - Przedsiębiorcy.pl   
    dla firmy:  Preskpol Sp. z o.o. 

 

 

Szanowni Państwo, 

w imieniu Prezydium Ogólnopolskiej Federacji Przedsiębiorców i Pracodawców - Przedsiębiorcy.pl oraz własnym 

pragnę poinformować Państwa o sukcesie,  jaki osiągnęła firma  Preskpol Sp. z o.o.  w  Ogólnopolskim Programie 

Umacniania Wiarygodności „Sylwetki i Marki Polskiej Gospodarki”. 

Rada Programowa Federacji, przyznając firmie Preskpol Sp. z o.o.  nagrodę główną  „Diament Polskiej Jakości 

2018”, bardzo wysoko oceniła profesjonalne, zgodne z najwyższymi standardami zarządzanie firmą, które 

pozwoliło jej osiągnąć znaczącą pozycję w zakresie ochrony środowiska, docenianą i uznaną w Polsce.  Jej 

produkty - urządzenia pompowe do kanalizacji ciśnieniowej - obsługują gospodarstwa domowe praktycznie  w 

każdym województwie. 

Rada Programowa zwróciła również uwagę na to, iż firma nieustannie udoskonala i wdraża nowe, własne 

rozwiązania produktu, aby  podnieść wartość użytkową przepompowni przydomowych, a tym samym obniżyć 

koszty eksploatacji tych urządzeń,  wydłużyć żywotność i ułatwić ich obsługę. 

W ogólnej ocenie Rada Programowa zwróciła uwagę na te działania firmy, które dają jej przewagę konkurencyjną, 

a na które składają się:  

1. bardzo mocno rozbudowana sieć punktów serwisowych w całej Polsce, co zapewnia klientom wygodę, 

dostępność, oszczędność czasu oraz najlepsze efekty w okresie eksploatacji, 

2. wykwalifikowana i doświadczona kadra pracowników gwarantująca klientowi kompleksowe i 

najkorzystniejsze dla niego rozwiązania,  

3. wysoka jakość produktów, co z kolei przekłada się na ich niską awaryjność, niskie koszty eksploatacji, a 

przede wszystkim bardzo długą żywotność (najstarsze z zamontowanych urządzeń pracują ponad 20 

lat), 

4. duża elastyczność i szybkość w podejmowaniu decyzji w bieżącej działalności firmy.  

 

 „Sylwetki i Marki Polskiej Gospodarki” to projekt, którego celem już od 8 lat jest nagradzanie, 

promowanie przedsiębiorstw, których nowoczesne produkty, usługi oraz metody organizacji 

i zarządzania przyczyniają się do rozwoju polskiej przedsiębiorczości. 

Do takich firm należy  Preskpol Sp. z o.o.,  która  poprzez  wysoką jakość usług i produktów, kompleksowość 

obsługi oraz dbałość o klienta jest  z pewnością ambasadorem sukcesu polskiej przedsiębiorczości i doskonałym 

przykładem nowoczesnej firmy i wysokiej kultury organizacyjnej. 

Dlatego jeszcze raz z pełnym przekonaniem rekomenduję współpracę z firmą Preskpol Sp. z o.o. jako gwarancję 

sukcesu wdrażanych projektów. 

 Z wyrazami szacunku                                                                                            

  

                                                                                                                                  Robert Składowski 
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