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Warszawa, 28 czerwca 2016 

 

Prezydent Krakowa i twórca Forum Ekonomicznego laureatami Orłów Tygodnika „Wprost”  

w Małopolsce 

 

Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski został nagrodzony Orłem Tygodnika „Wprost” w kategorii Samorządowiec. 

Nagrodę „Wprost” dla Osobowości regionu odebrał Zygmunt Berdychowski, twórca i przewodniczący Rady 

Programowej Forum Ekonomicznego w Krynicy-Zdrój.  

 

Gala Orły Tygodnika „Wprost” obejmująca Małopolskę i Podkarpacie odbyła się w poniedziałek w Krakowie. Wieczór 

poprowadził Jacek Pochłopień, zastępca redaktora naczelnego „Wprost”.  

 

Statuetki za najlepsze wyniki w regionach odebrali przedstawiciele PGE Obrót, Can-Pack, elPLC. Za innowacyjność 

nagrodzone zostało Fakro, a w kategorii Inwestor - Teva. Przedsiębiorcą regionu w kategorii Biznes i Ekologia został 

January Ciszewski z JR Holding. 

 

Orły Tygodnika „Wprost” to nagroda dla firm, które osiągnęły najwyższy średni zysk netto w ciągu ostatnich trzech lat 

(2012-2014), a także największy średni procentowy wzrost zysku netto. Zestawienie nagrodzonych przedsiębiorstw 

zostało opracowane wspólnie przez redakcję tygodnika „Wprost” oraz firmę Bisnode.  

Patronat honorowy nad projektem Orły Tygodnika „Wprost” objęło Ministerstwo Rozwoju. Partnerem strategicznym 

jest PKO Bank Polski. Partnerami są Bisnode, Energia dla Firm, Columbus Energy i Landeskrone. Patronem medialnym 

małopolskiej i podkarpackiej edycji Orłów Tygodnika „Wprost” było TVP3 Kraków.  

Do tej pory „Wprost” wyróżnił najlepsze firmy na Mazowszu (Warszawa, 8 czerwca), na Pomorzu (Sopot, 18 kwietnia) 

oraz w woj. zachodniopomorskim (Szczecin, 21 marca). 

Najbliższa gala Orłów Tygodnika „Wprost” odbędzie się w Wielkopolsce (Poznań) już dziś wieczorem.  

 

Orły Tygodnika „Wprost” nawiązują do wyróżnienia, które otrzymał wydawca „Wprost”, Michał Maciej Lisiecki od 

Instytutu im. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego za to, iż w swojej codziennej działalności dowiódł, że prowadząc 

biznes, można wysoko nieść biało-czerwoną flagę, być patriotą i działać na rzecz Polski. Symbolem wyróżnienia stało 

się godło Państwa Polskiego – wizerunek Orła Białego – z londyńskiej siedziby emigracyjnego rządu polskiego 

(więcej: http://goo.gl/KvKQmA). 

http://www.media.pmpg.pl/pr/318967/orly-tygodnika-wprost-na-mazowszu-wreczone
http://www.media.pmpg.pl/pr/314640/orly-tygodnika-wprost-2016-na-pomorzu-wreczone
https://www.wprost.pl/534306/Nagrody-dla-przedsiebiorczych-i-wyjatkowych-Tygodnik-Wprost-wreczyl-Orly
http://goo.gl/KvKQmA

