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Jubileuszowa gala 15-lecia
�rmy E-SYSTEM pełna
wzruszeń i emocji
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19 października br., firma E-SYSTEM, jeden z największych
polskich dystrybutorów automatyki budynkowej Nice oraz
systemów zabezpieczeń, świętowała 15-lecie swojej
działalności. W uroczystej gali wzięli udział partnerzy
biznesowi firmy, pracownicy oraz najbliższa rodzina.
Zaproszeni goście mieli okazję przeżyć wspólnie
niezapomniany wieczór pełen wspomnień oraz wzruszeń.
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Z OKNOPLAST można
przebiec ultramaratony
– Łukasz Filipczak
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Duże małopolskie przedsiębiorstwo –
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Marcin Ficek z żoną Justyną (w środku) odbierają podziękowania od pracowników.
Fot. E-SYSTEM

 

 

Galę w Hotelu Klimtówka*** w Wolbromiu prowadzili Justyna Sikora-Ficek oraz Marcin

Ficek. Spotkanie rozpoczęło się od przedstawienia historii firmy. Właściciel firmy E-

SYSTEM oraz twórca marki Montersi.pl, Marcin Ficek w sentymentalnym filmie

wspomniał trudne początki oraz emocje, jakie towarzyszyły pierwszym latom

działalności. – Kilkanaście lat temu w naszej okolicy stopa bezrobocia była bardzo

wysoka, a ja szukałem pomysłu na swoje życie zawodowe. Pamiętam, jak bardzo

cieszyliśmy się z żoną, kiedy w 2003 roku otrzymaliśmy pierwsze 18 zamówień.

Wartość zamówień nie była wysoka, ale dla nas sam fakt, że dostaliśmy kilkanaście

maili z zamówieniami był czymś niesamowitym, do czego dzisiaj wracamy z wielkim

sentymentem – zauważył Marcin Ficek. 

 

 

 

W trakcie gali nie brakowało wielu wzruszających momentów oraz podziękowań.

Oprócz Partnerów Handlowych wyróżnienia otrzymali wszyscy pracownicy firmy E-

SYSTEM. – Jestem przekonany, że naszą receptą na sukces – bo nie boję się użyć tego

słowa, że na przestrzeni 15-stu lat odnieśliśmy sukces – są wszyscy ludzie, którzy

codziennie tworzą markę Montersi.pl. Jesteśmy jak jedna wielka rodzina, która

wzajemnie rozumie się i motywuje do dalszej pracy – dodał Marcin Ficek. Jubileuszową
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XI edycja Ogólnopolska
Konferencja „Między
ortodoksją a kreacją”
pod patronatem
Ceramiki Paradyż
Nowoczesne wzornictwo czerpiące
z...

Zakończyła się budowa
gazociągu Lwówek-
Odolanów
To kluczowa inwestycja dla
uniezależnienia się od dostaw
rosyjskiego...

Webinarium Ruukki
Temat: Łuki, obróbki i akcesoria - jak
sprawić, by ściana z płyt
warstwowych była bardziej...

Wideo

Jak to jest zrobione - Okna

Zobacz powiększony film oraz inne instrukcje

galę swoim występem uświetniła skrzypaczka Agnes Violin, która zaprezentowała

niestandardowe wykonania utworów muzyki klasycznej, jak i współczesnej, na swoich

unikatowych elektrycznych - diamentowych skrzypcach. 
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– Jeśli ktoś poprosiłby mnie o wskazanie naszego partnera handlowego, który mógłby

być przykładem prowadzenia biznesu w naszej branży, bez najmniejszego zawahania

wskazałbym na firmę E-System oraz prowadzoną przez nią na rynku polskim markę

Montersi.pl. Na przestrzeni ostatnich 15-stu lat Marcin wraz z Justyną zbudowali

perfekcyjnie funkcjonującą maszynę stanowiącą prawdziwe wsparcie dla kilku tysięcy

instalatorów z całej Polski. Od początku w swojej działalności stawiali, podobnie jak

Nice, na budowę relacji międzyludzkich na różnych płaszczyznach. Myślę, że dzięki

temu nasze firmy doskonale rozumieją się – mamy podobne podwaliny. Można jednak

osiągnąć sukces biznesowy, pozostając wciąż dobrym człowiekiem. W trakcie

ostatniego Monters Day instalatorzy byli np. zachęcani do przyłączenia się do ruchu

promującego odpowiedzialne ojcostwo. Wszystkim producentom sprzętu mogę tylko

życzyć, żeby doczekali się tak wspaniałych partnerów handlowych– powiedział

Wojciech Jankowski, Business Development Manager, Nice Polska. 
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Po gali zaproszeni goście wzięli udział w bankiecie, w trakcie którego o dobry nastrój

zadbał barmański zespół polskich mistrzów świata z grupy Champion Bartender

Quality. Oprócz pokazów sztuczek barmańskich, serwowali oni wyjątkowe koktajle,

przygotowane wyłącznie na ten wieczór, m.in. Special for Montersi oraz Monterski

Chill-Out. Jednym z najciekawszych punktów wieczoru był z pewnością występ

iluzjonisty Piotra Denisiuka. Szampańska zabawa taneczna przy akompaniamencie

zespołu muzycznego trwała do białego rana. 
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Nice Steel Classic
Oferta bram garażowych Nice
rozszerzona została o segmentowe bramy
przemysłowe....

Duże zainteresowanie
wyjazdami z Nice
Marka Nice w związku z rekordowym
zainteresowaniem wspólnymi wyjazdami
organizuje w przyszłym...

Wiosenna promocja Nice
przedłużona
Ze względu na bardzo duże
zainteresowanie przedłużona została
specjalna wiosenna promocja...

Segmentowe bramy
garażowe �rmy Nice
W trosce o komfort i bezpieczeństwo
użytkowników, zarówno ręcznie, jak i
automatycznie...

Inne artykuły firmy:

Galerie zdjęć:

Filmy:

REKLAMA:
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W 2019 roku firma E-SYSTEM otworzyła swoją nową siedzibę w Zabagniu k. Wolbromia.

W pełni zautomatyzowany, inteligentny budynek inspiruje, a także prezentuje szeroki

aspekt możliwości zastosowania automatyki i systemów zabezpieczeń. Na drugim

piętrze zlokalizowana jest nowoczesna sala szkoleniowa, w której cyklicznie

prowadzone są szkolenia, m.in. z zakresu automatyki Nice oraz bram garażowych Nice.

Nowoczesne środki prezentacyjne pozwalają w skuteczny sposób zaprezentować

metody zarządzania automatyką, także z wykorzystaniem smartfonu, oraz przekazać

wiedzę instalatorom zainteresowanym tematyką zabezpieczenia posesji czy smart

home. Warto wspomnieć, że Nice Polska, we współpracy z Montersi.pl, corocznie

organizuje MontersDay – branżową konferencję, w trakcie której prezentowane są

przyszłe trendy w dziedzinie zarządzania automatyką wjazdową oraz osłonową. W

tegorocznej edycji, która odbyła się we wrześniu i była połączona z prezentacją nowej

siedziby, udział wzięło blisko 130-stu instalatorów z całego kraju. 
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Drzwi do łazienki Rolety rzymskie –
idealny sposób
na wiosenne
odświeżenie
wnętrza

Naturalne
gadżety do
kuchni i na
zakupy

Aranżacja
przestrzeni wokół
domu

Jesienne barwy
natury

Budynek
konstrukcji
drewnianej,
szkieletowej, na
płycie
fundamentowej

Obrazy 3D na
murach

Dachy tarasowe Montaż drzwi
zewnętrznych
KMT STAL

Agilia
Fundamenty -
wykonanie
fundamentów
betonowych
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