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

 

- 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.

 

 

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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Dlaczego nadajniki są groźne
dla zdrowia? 

Jakie zagrożenie niosą za sobą
nadajniki sieci 5G i mikrofalowe, a także linie
wysokiego napięcia? Czym jest energia
orgonowa, dzięki której możemy zniwelować
skutki promieniowania z tych źródeł, a tym
samym uniknąć problemów zdrowotnych?

Adam Krużyński nowym prezesem
i Dyrektorem Zarządzającym
Fibaro oraz Dyrektorem
Zarządzającym Nice 

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

Amerykański wzrost gospodarczy na łasce
zagranicznych specjalistów 

• Na amerykańskim rynku pracy wkrótce będzie
brakować ponad pół miliona specjalistów •
Przemysł tworzy nowe miejsca pracy znacznie
szybciej niż sektor edukacji może zapewnić
nowych, wysoko wykwalifikowanych
pracowników • Polscy specjaliści mogą
zarabiać średnio nawet 25 tys. zł

Najczęściej czytane artykuły:

Znacząca inwestycja w nowym polskim
zakładzie wzmacnia zaangażowanie Delphi
Technologies w elektryfi 

Delphi Technologies, światowy dostawca
technologii napędowych, oficjalnie otworzył
nowy zakład Elektroniki i Elektryfikacji w Błoniu.
Inwestycja w Polsce jest odpowiedzią na
wzrost zapotrzebowania na technologie w
zakresie elektryfikacji.

Podsumowanie MeetUp® 2019 

Ponad 20 tys. uczestników, 250 twórców
internetowych oraz 9 mln osób, które o
wydarzeniu dowiedziało się w mediach
społecznościowych — te liczby potwierdzają
wielki sukces MeetUp® 2019. Organizatorem
wydarzenia była agencja GetHero oraz Urząd
Miasta Krakowa.

Dachser i Ochsner: tworząc przyjemny
klimat 

Pompy ciepła Ochsner zapewniają przyjemną
temperaturę w mieszkaniach i domach. By
mieć gwarancję, że towary firmy będą sprawnie
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Adam Krużyński – biogram

 

Adam Krużyński od blisko 20 lat jest związany z Grupą Nice, gdzie pracował kolejno jako
Manager Regionu, Dyrektor ds. Handlowych, a od 2004 roku - Dyrektor Zarządzający. Pod
jego kierownictwem firma Nice Polska stała się liderem sprzedaży w branży automatyki dla
domu. Okres, kiedy zarządzał firmą był czasem stabilnego, dwucyfrowego wzrostu sprzedaży
oraz uruchamiania wielu nowych projektów z zakresu profesjonalizacji sieci
sprzedaży                            i implementacji nowych, komplementarnych produktów do oferty
firmy.

 

Od marca 2018, jako Chief Sales Officer Grupy Nice, nadzoruje sprzedaż realizowaną przez
Grupę na ponad 100 rynkach oraz w 24 oddziałach zlokalizowanych na całym świecie.
Przychody Grupy Nice po pierwszym roku,  

w którym Adam Krużyński zarządzał jej sprzedażą osiągnęły 368,2 mln EUR w porównaniu z
325,0 mln EURO w 2017 roku.

 

Osiągnięcie tak doskonałych wyników było możliwe dzięki realizowanej przez Grupę strategii
aktywnego rozwoju i obecności na nowych rynkach (w 2018 roku Grupa Nice przejęła 5
spółek Linear Equipamentos, Abode Systems, V2 i ACM oraz FIBARO). Przeprowadzone
procesy konsolidacyjne, powiązane z sukcesami sprzedażowymi zespołu zarządzanego przez
Adama Krużyńskiego, zaowocowały silną i stabilną pozycją Grupy Nice, która jest obecnie
jednym ze światowych liderów rynku Home Automation.
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dostarczane do klientów w całej Europie i coraz
częściej także w innych częściach świata,
austriacka firma już od dekady współpracuje z
operatorem logistycznym Dachser.

Nie czekaj na Black Friday: już
w piątek startuje Black
weekend 

Już od 25 do 27 października,
na miesiąc przed wyczekiwanym

świętem zakupów, Wrocław Fashion Outlet
zaprasza na specjalne okazje, dzięki którym
odświeżysz swoją garderobę bez przepłacania.
Wszystko podczas Black weekend

Bądź EKO z Centrum Korona 

Stary telewizor, zepsuta
mikrofalówka lub żelazko, a może
kolejny nieużywany telefon? W
dniach 8-9 listopada przyjdź do

Centrum Korona i pozbądź się bezpłatnie
domowych elektrośmieci.

6 kroków do Twojego nowego
domu, czyli jak wygląda
współpraca z Mytkowski.pl 

Budowa domu wcale nie musi oznaczać
stresujących sytuacji i prawnych zagadek,
szczególnie, jeśli zdecydujesz się na
współpracę z zespołem fachowców. Firma
MYTKOWSKI Domy Jednorodzinne z Poznania
specjalizuje się w budowie domów
jednorodzinnych.

Topiel No18: Pierwszy apartamentowiec w
Polsce z siłownią wyposażoną w najwyższej
klasy sprzęt ARTIS 

Marvipol Development podjął współpracę z
Technogym – włoskim producentem światowej
klasy urządzeń sportowych. Deweloper
zamierza uruchomić siłownię do prywatnego
użytku mieszkańców w inwestycji Topiel No18 z
wykorzystaniem najwyższej klasy linii sprzętu
ARTIS Technogym. Będzie to pierwszy
apartament

PAULINA MŁYNARSKA -
SPOTKANIE AUTORSKIE -
ŁÓDŹ 

PAULINA MŁYNARSKA -
SPOTKANIE AUTORSKIE - ŁÓDŹ 23
października, godz. 18:00 Empik Manufaktura,
Łódź, ul. Karskiego 5

Prido i5 – nowy
wideorejestrator polskiego
producenta kamer
samochodowych 

Firma Prido ogłosiła wprowadzenie na rynek
wideorejestratora prido i5. To nowe urządzenie
z portfolio polskiego producenta kamer
samochodowych cechuje się wysoką jakością
podzespołów i solidnym wykonaniem, co
sprawia, że sprzęt przypadnie do gustu nawet
najbardziej wymagającym użytkownikom.

Najnowsza inicjatywa Małgorzaty
Kożuchowskiej – gwiazda wspiera kobiety
sukcesu 

Małgorzata Kożuchowska została jurorką XI
edycji konkursu Bizneswoman Roku. Znana
aktorka oceni i nagrodzi polskie
przedsiębiorczynie.

Dachser z godłem Inwestor w Kapitał Ludzki
2019 

Dachser, operator logistyczny o globalnym
zasięgu, został nagrodzony prestiżowym
godłem Inwestor w Kapitał Ludzki 2019.

Kupno zegarka. Czym Polacy kierują się
przy wyborze? 

Zwykłe urządzenie do mierzenia czasu? Nic
bardziej mylnego. Zegarek to dziś
zdecydowanie coś więcej. Jakimi kryteriami
najczęściej kierujemy się, by wybrać ten, który
najbardziej nam odpowiada - designem,
dodatkowymi funkcjami, a może ceną?

Interaktywna wystawa
edukacyjna „Zmysły w akcji”
w Galerii Krakowskiej 

Zabawa zmysłami może
dostarczać niezapomnianych

wrażeń. O tym, jak ludzki umysł reaguje na
zewnętrzne bodźce będzie można przekonać
się, odwiedzając interaktywną wystawę
edukacyjną „Zmysły w akcji”.

W Credit Agricole oddajesz mniej
niż pożyczasz 

Czy można wziąć pożyczkę z banku
i oddać mniej? W Credit Agricole to
możliwe. Bank właśnie uruchomił

nową ofertę dla klientów, którzy dotychczas nie
korzystali w nim z kredytów. Od początku
października oferta promowana jest w telewizji
kolejną reklamą z udziałem Dawida Podsiadło.

Najważniejsze wyzwania dla
młodych firm z sektora
motoryzacyjnego. 
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