
QBusiness.pl ReNews.pl KontaktSpotkania biznesowePolityka cookiesPartnerzyNewsletterReklamaO nas

Szukaj 
 Szukaj

Wrocław, 29 października 2019

Rada Nadzorcza Fibar Group S.A. powołała Adama Krużyńskiego, dotychczasowego
członka zarządu, na stanowisko prezesa spółki. Zastąpił on na stanowisku Macieja
Fiedlera – założyciela i wieloletniego prezesa Fibaro. Z zarządu odchodzi także
Michał Rodziewicz, dotychczasowy wiceprezes odpowiedzialny za sprzedaż. Jego
obowiązki także przejmie Adam Krużyński.

Nowy prezes Fibaro będzie jednocześnie zarządzał spółką Nice Polska. Powierzenie
dwóch kluczowych stanowisk jednej osobie jest wyrazem zaufania i docenienia

dotychczasowego wkładu Polaka w rozwój obu �rm. 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 wykwali�kowanych pracowników. Krużyński, jako Chief
Sales O�cer Grupy Nice, od marca 2018 nadzorował sprzedaż realizowaną przez Grupę na ponad 100 rynkach
oraz w 24 oddziałach zlokalizowanych na całym świecie. Był bezpośrednio odpowiedzialny za proces przejęcia
Fibaro i dołączył do zarządu spółki w lipcu 2018 roku.

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 �rma Nice Polska
stała się liderem sprzedaży w branży automatyki dla domu. Okres, kiedy zarządzał �rmą był czasem stabilnego,
dwucyfrowego wzrostu sprzedaży oraz uruchamiania wielu nowych projektów z zakresu profesjonalizacji sieci
sprzedaży i implementacji nowych, komplementarnych produktów do oferty �rmy.

Od marca 2018, jako Chief Sales O�cer 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 w profesjonalny sposób 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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WROCŁAWSKIE PARKI BIZNESU

W naszym kraju zdecydowanie
dominują mikro�rmy. Ich udział
w strukturze wszystkich
przedsiębiorstw wynosi aż 96%...

Small Business potrzebuje biur

NIERUCHOMOŚCI - FIRMA DORADCZA

Na stronie Industrial.pl  -
udostępniono pierwszy w Polsce
Kalkulator Specjalnych Stref...

Kalkulator Specjalnych Stref
Ekonomicznych na Industrial.pl

Cushman & Wake�eld (NYSE:
CWK) jest wiodącą na świecie
�rmą doradczą świadczącą
usługi na rynku nieruchomości...

Cushman & Wake�eld

PLATFORMA ZAKUPOWA - ZOBACZ I SKORZYSTAJ!

Komfort rodziców, zadowolenie
maluchów, a przede wszystkim
kształtowanie kultury
spożywania rodzinnych...

Restauracje Przyjazne Dzieciom

STUDIA PODYPLOMOWE

MWSLiT jest wiodącą uczelnią...

Studia podyplomowe z
certy�katem Wayne State
University (USA) i Automotive
Industry Action Group (AIAG)

KINNARPS - MEBLE

Nokia postanowiła stworzyć
miejsce, w którym mogą spotkać
się start-upy, innowatorzy oraz
pasjonaci nowych technologii...

Nokia Garage

WROCŁAWSKIE CENTRUM LOGISTYCZNE

Wrocławskie Centrum
Logistyczne oferuje do wynajęcia
powierzchnie magazynowe...

Magazyny we Wrocławiu do
wynajęcia

Wrocławskie Centrum
Logistyczne wynajmie
powierzchnię w biurowcu...

Biura we Wrocławiu do
wynajęcia
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