


































J
ubileusz stanowi doskonałą oka-

zję do podsumowań na wielu 

płaszczyznach tym bardziej cie-

szy więc, że osoba, która stoi za reali-

zowaną konsekwentnie strategią Spół-

dzielni oraz jej ustawicznym rozwojem, 

została doceniona przez ekspertów.

Podczas 14. edycji Podlaskiej Złotej 

Setki Przedsiębiorstw Prezes Zarządu 

PSS Społem w Białymstoku inż. Mie-

czysław Dąbrowski otrzymał tytuł 

Menedżera Roku 2016. Jego starania 

w budowanie pozycji lidera przez PSS 

Społem Białystok i wysokie wyniki 

sprzedaży Spółdzielni, zaowocowa-

ły zaszczytnym wyróżnieniem. Uro-

czysta Gala odbyła się 24 listopada 

i zgromadziła największe firmy z całe-

go województwa. W gronie nomino-

wanych znaleźli się wybitni przedsię-

biorcy, reprezentujący wiodące marki 

regionu. Otrzymane wyróżnienie to 

nie tylko świetny prezent na 120-lecie 

Spółdzielni ale także nagroda dla całej 

załogi, która współtworzy markę PSS 

Społem Białystok.

Mieczysław Dąbrowski
Menedżerem Roku 2016

Ten rok jest dla PSS 

Społem Białystok 

naprawdę wyjątkowy. 

Świętujemy 120-te 

urodziny oraz ... sukcesy.



Od 120. lat Klienci obda-

rzają nas zaufaniem. Dlatego uro-

dziny postanowiliśmy świętować 

dla nich i z nimi. W ramach pro-

wadzonych działań promocyjnych 

przygotowaliśmy wiele niespo-

dzianek, w tym urodzinową loterię. 

Dwie główne nagrody to karty po-

darunkowe do realizacji na zakupy 

w naszej sieci detalicznej i gastro-

nomicznej. Pula nagród wynosi 

ponad 60 tys. zł! Promocyjne za-

kupy potrwają do 20 grudnia, więc 

nagrody będą z pewnością wspa-

niałym podarunkiem pod choinkę. 

Wszystkie akcje urodzinowe cie-

szyły się bardzo dużym zaintere-

sowaniem, podobnie jak trwająca 

loteria. Dziękując za tę lojalność 

naszym Klientom obiecujemy, że  

po zakończeniu roku jubileuszo-

wego postaramy się zaskakiwać 

także kolejnymi niespodziankami.

Okrągła rocznica wymaga efe- 

ktownego zwieńczenia. Jubile-

uszową kampanię zakończymy 

akcentem, który idealnie wpisuje 

się w dotychczasowe działania. 

Pod koniec roku stworzymy epo-

kowy pomost między pokolenia-

mi. Łącząc przeszłość i przyszłość 

złożymy w Centrum Astoria „Kap-

sułę przyszłości”. W kapsule znaj-

dzie się list do białostoczan z 2137 

roku, pod którym złożą swoje pod-

pisy mieszkańcy miasta, a także 

przedstawiciele władz miejskich 

oraz pracownicy PSS Społem 

Białystok. Dzięki tej wiadomości 

pragniemy zarysować przyszłym 

pokoleniom jak wygląda historia 

białostockiej spółdzielczości na 

niwie utkanej przez bogatą histo-

rię naszego wspaniałego miasta.

Mieczysław Dąbrowski odbiera nagrodę 

Występ gwiazdy- Marcin Wyrostek

Laureaci Podlaskiej Złotej Setki Przedsiębiorstw
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RiftCat sp. z o.o.

Experteam sp. z o.o.

Cyklosfera sp z o.o.

Visualpromo/ VPSoftware  

iAutomatyka s.c. 

ChM sp. z o.o. 

WT Wiśniewski, Wiśniewska s.c.

Klaster Obróbki Metali

Skuteczność BPN-T potwierdzona
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