
FIRMY


Adam Krużyński nowym prezesem i Dyrektorem Zarządzającym Fibaro a także Dyrektorem Zarządzającym...

FIRMY LUDZIE

Adam Krużyński nowym prezesem i
Dyrektorem Zarządzającym Fibaro a
także Dyrektorem Zarządzającym
Nice Polska

W celu dalszej integracji Fibaro i Nice Polska w ramach Grupy Nice, zwiększenia efektywności

działania i siły rynkowej obu firm, a także przyspieszenia rozwoju nowych produktów, na

stanowisko prezesa FIBARO powołany został Adam Krużyński, zastępując, Macieja Fiedlera.

Krużyński objął także funkcję Dyrektora Handlowego FIBARO i powraca do Nice Polska jako

Dyrektor Zarządzający. Stanowisko Dyrektora Generalnego Nice Polska będzie piastował Marcin

Skrobisz.

Powierzenie dwóch kluczowych stanowisk jednej osobie jest wyrazem zaufania i docenienia

dotychczasowego wkładu Polaka w rozwój obu firm. Adam Krużyński od blisko 20 lat jest związany z

Grupą Nice, która w ubiegłym roku przejęła 100 procent udziałów FIBARO. Polska jest jednym z trzech

kluczowych rynków dla Grupy Nice. To Polacy stanowią najliczniejszą grupę wśród wszystkich

zatrudnionych w międzynarodowych strukturach. Od blisko 20 lat polski oddział Nice należy do

najlepszych w Grupie, zarówno pod względem dynamiki rozwoju jak i zaplecza wysoko

wykwalifikowanych pracowników. A. Krużyński, jako Chief Sales Officer Grupy Nice, od marca 2018

nadzorował sprzedaż realizowaną przez Grupę na ponad 100 rynkach oraz w 24 oddziałach

zlokalizowanych na całym świecie.
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W obrotach usługami Polska
generuje pokaźną nadwyżkę 100
miliardów

 

Polska nadwyżka w zagranicznej wymianie handlowej
sektora usług prawdopodobnie osiągnie w tym roku
100 mld złotych. To niesamowity sukces naszego
kraju na przestrzeni ostatniego...
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Polska Strefa Inwestycji ułatwi
małym �rmom udział w
rządowych projektach
inwestycyjnych
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Poprzedni artykuł

Za wcześnie by przesądzać

Następny artykuł

Nawet rok trzeba czekać na pozwolenia na
pracę w Polsce

– Powołanie na stanowisko prezesa Fibaro i Dyrektora Zarządzającego Nice Polska to dla mnie wielki

zaszczyt oraz duża odpowiedzialność. Dziękuję za zaufanie jakim obdarzają mnie władze obu spółek. W

nowej roli, wykorzystam zdobywane przez lata, międzynarodowe doświadczenie i znajomość branży.

Polski rynek zajmuje w Grupie Nice szczególne miejsce. Jestem przekonany, że synergia działania obu

spółek pozwoli na jeszcze szybszy rozwój i budowanie wyjątkowego doświadczenia dla użytkowników

naszych rozwiązań. – mówi Adam Krużyński, prezes FIBARO i Dyrektor Zarządzający Nice Polska.

Zmiany w strukturach zarządczych obu spółek mają w większym stopniu zintegrować ich funkcjonowanie

w ramach Grupy Nice aby zapewnić obu firmom skalowalną platformę wzrostu. Głównym celem będzie

wypracowywanie nowych rozwiązań strategicznych i operacyjnych dla obu spółek, a tym samym

zwiększanie ich siły rynkowej. Dotyczy to również obszaru R&D, co umożliwi zbudowanie unikalnego na

skalę światową, centrum wiedzy technologicznej. Ponad 60 inżynierów z Polski będzie aktywnie

współpracować z Group Development Centers we Włoszech i w Stanach Zjednoczonych.

Czytaj również:  Amazon stworzy ponad 9000 sezonowych miejsc pracy na okres

przedświąteczny

Marcin Skrobisz, który przez ostatni rok zarządzał firmą Nice Polska, pełniąc funkcję Dyrektora

Zarządzającego, pozostaje w firmie. Jako Dyrektor Generalny skoncentruje się na obszarach sprzedaży

i marketingu spółki. Będzie także tworzył koncepcję działu „customer care”, w którym Nice Polska

pokłada olbrzymie nadzieje w kontekście rozwoju biznesu w Polsce.

– Chciałbym podziękować Marcinowi za jego fantastyczną pracę wykonaną w ubiegłym roku i wyjątkowe

zaangażowanie, które wykazał wraz z całym zespołem Nice. Pozwoliło to po raz kolejny osiągnąć wysoki

wzrost sprzedaży poprzez zwiększenie wyników ekonomicznych firmy. Wierzę, że wraz z Marcinem i

całym zespołem Nice Polska, będziemy mogli osiągnąć dalsze sukcesy, zachowując naszą pozycję

lidera w branży automatyki domowej. – powiedział Krużyński.

Zeszłoroczna transakcja pozwoliła na szybszy rozwój systemu smart home FIBARO oraz pozostałych

rozwiązań IoT, nad którymi pracują działy R&D FIBARO w Poznaniu i Zielonej Górze oraz Nice w

Oderzo, Włochy. Nice jako jeden z największych graczy w sektorze automatyki domowej ma w planach

kolejne inwestycje, które pozwolą marce FIBARO rozwijać się w pełnej synergii z Grupą i jeszcze

skuteczniej realizować ekspansję na światowych rynkach.
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Pornogra�ę codziennie oglądają
dziesiątki tysięcy dzieci. Problemem
jest brak zabezpieczeń i zbyt mała
świadomość rodziców

Zawody przyszłości okiem
specjalistów z SEAT-a

TOP 3 zawody w IT z gwarancją
zatrudnienia i dobrą pensją (inne niż
programista)

PODOBNE ARTYKUŁY WIĘCEJ OD AUTORA

INTERNET PRACA I KARIERA PRACA I KARIERA

Polski Instytut Ekonomiczny wprowadził projekt,
mający rozszerzyć i polepszyć funkcjonowanie
specjalnych stref ekonomicznych. Zlokalizowane w
wybranych miejscach kraju strefy pozwalały
zarejestrowanym tam �rmom na...

PODATKI

Wyrok TSUE: tylko do 15 listopada
czas na wznowienie postępowań
podatników...

 

Dnia 16.10. 2019 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii
Europejskiej wydał wyrok w sprawie Glenkore
Agriculture Hungary Kft. C-189/18, który może się
okazać dla wielu podatników...
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Deloitte najczęściej cytowaną
�rmą doradczą w Polsce

 

Firma doradcza Deloitte zajęła pierwsze miejsce
wśród �rm konsultingowych w 12. edycji badania Top
Marka. W rankingu miesięcznika Press i  „PRESS-
SERVICE Monitoring Mediów” wzięto...
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