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LUBUSKI LIDER BIZNESU

To najbardziej innowacyjne firmy w województwie. 
Dzięki nim Lubuskie słynie na cały świat!
Innowacje sprawiają, że nie 
stoimy w miejscu. Przełomo-
we zmiany dotyczą również 
biznesu. Być innowacyjnym, 
znaczy tyle, co wyprzedzić in-
nych w drodze do sukcesu. Ta-
kie właśnie są firmy nagrodzo-
ne tytułem Lubuskiego Lidera 
Innowacji! 

Konkurs na Lubuskiego Li-
dera Innowacji rozstrzygnięto  
już po raz ósmy. W tym roku 
wpłynęło 11 kandydatur, a ka-
pituła nagrodziła w tej katego-
rii cztery przedsiębiorstwa.  

Laureatem Lubuskiego Li-
dera Innowacji w kategorii 
przedsiębiorstw dużych została 
firma SECO/WARWICK S.A. 

SECO/WARWICK to lider 
obróbki cieplnej wyznaczający 
światowe trendy technolo-
giczne. Ponad 4000 rozwiązań 
dostarczonych do potentatów 
rynku motoryzacyjnego, sa-
molotowego, narzędziowego 
czy energetycznego na każ-
dym kontynencie, w ponad 70 
krajach świata. Spółki-córki 
w Niemczech, Chinach, Rosji, 
Indiach, Stanach Zjednoczo-
nych, a siedziba główna w… 
Świebodzinie.  

Seco/Warwick stale figu-
ruje w rankingu firm innowa-
cyjnych, co zawdzięcza m. in. 
wydatkom na badania i roz-
wój oraz wysokiemu zatrud-
nieniu w dziale R&D. Innowa-
cyjność to też słowo klucz 
w historii firmy. Innowacyj-
ność oznacza także pęd i ener-
gię, które pozwalają firmie na-
globalną obecność.  

Seco/Warwick specjalizuje 
się wprodukcji szerokiej gamy 
pieców przemysłowych. 
Dzięki innowacyjnemu podej-
ściu, SECO/WARWICK stwo-
rzył inteligentne narzędzia do-
skonalące proces produkcji po-
przez wykorzystanie wirtual-
nej rzeczywistości i konserwa-
cji predykcyjnej - technologii 
uznawanych za krok milowy 
wrozwoju technologicznym. 

Rokrocznie Seco/Warwick 
otrzymuje nominacje do nie-
zwykle prestiżowych tytułów.  

SECO/WARWICK regularnie 
współpracuje z wieloma uczel-
niami wyższymi, nie tylko 
z Zielonej Góry, ale z całej Pol-
ski i świata. Wszystko po to, by 
wychować ‘pokolenie SECO’.  

W kategorii przedsię-
biorstw średnich, kapituła 
przyznała dwie nagrody. Tra-
fiły one do: firmy KASKAT Sp. 
z o.o. oraz Lubuskiego Szpi-
tala Specjalistycznego Pulmo-
nologiczno-Kardiologicz-
nego w Torzymiu Sp. z o.o. 

KASKAT Sp. z o. o. stale pra-
cuje nad rozwojem firmy i na-
wiązaniem współpracy z coraz 
to szerszym gronem partnerów 
handlowych. Firmę cechuje 
profesjonalizm i sprawna logi-
styka, które pozwalają na za-
oferowanie klientom doskona-
łej obsługi i terminowych do-
staw najwyższej jakości pro-
duktów pochodzących z sa-
mego serca natury. 

Przy każdej nadażającej się 
okazji KASKAT Sp. z o. o. posze-
rza swoją wiedzę, spotykając 
się z profesjonalistami z branży 
mlecznej z całego świata. Spra-
wia to, że firma cały czas się 
rozwija i utrzymuje najwyższe 
standardy jakościowe. 

KASKAT Sp. z o. o. jest rów-
nież jednym z kluczowych pod-
miotów gospodarczych w re-
gionie. Firma była wielokrotnie 
nagradzana za wiarygodność 
oraz nieustanne tworzenie in-
nowacyjnych rozwiązań. 

Lubuski Szpital Specjali-
styczny Pulmonologiczno–
Kardiologiczny w Torzymiu 
Sp. z o.o. tradycjami leczni-
czymi sięga początku dwu-
dziestego wieku. 

Na bazie szpitala zostało 
utworzone Lubuskie Centrum 
Pulmonologii, specjalizujące 
się w kompleksowym diagno-
zowaniu i leczeniu niemal 
wszystkich schorzeń z za-
kresu chorób płuc. Udzielane 

w nim świadczenia zdro-
wotne obejmują również re-
habilitację kardiologiczną 
i pulmonologiczną. Ponadto, 
z powodzeniem rozwijany jest 
profil leczenia geriatrycznego 
oraz opieki długoterminowej.  

Lubuski Szpital Specjali-
styczny w Torzymiu dyspo-
nuje nowoczesną bazą diagno-
styczną, leczniczą i rehabilita-
cyjną. Jako jednostka specjali-
styczna, zatrudnia wysoko wy-
kwalifikowaną kadrę lekarską 
i pielęgniarską, charakteryzuje 
się wysokim poziomem za-
równo udzielanych w nim 
świadczeń medycznych, jak 
i poziomem organizacyjnym. 

W kategorii przedsię-
biorstw małych kapituła przy-
znała nagrodę Firmie abas Bu-
siness Solution Poland 

Firma abas jest globalnym 
partnerem ukrytych liderów. 
Wielu spośród klientów firmy 
to nie zawsze rozpoznawalne 
przedsiębiorstwa średniej wiel-
kości, które są światowymi li-
derami w swoich segmentach 
rynku. Ich tajemnica? Ludzie.  

We współczesnym świecie 
decydujące są tempo i umiejęt-
ność szybkiego dopasowywa-
nia się do nowych sytuacji ryn-
kowych. Trudno dziś sobie wy-
obrazić zarządzanie przedsię-
biorstwem w sposób idący 
z duchem czasu i pozwalający 
stawić czoła ostrej konkurencji 
bez nowoczesnego oprogramo-
wania klasy ERP. Same techno-
logie i innowacje jednak nie 
wystarczą.  

O sukcesie firmy decydują 
tworzący ją ludzie. Firma abas 
oferuje klientom niezwykle 
wydajne oprogramowanie, 
które umożliwia modyfikowa-
nie procesów również w trakcie 
pracy systemu. Oprogramowa-
nie abas ERP to system, który 
stworzono z myślą o rozwoju 
i dostosowywaniu do potrzeb 
klientów a przy tym stabilności 
i minimalizacji nakładów zwią-
zanych z utrzymaniem. 

Lubuscy Liderzy Innowacji odebrali swoje statuetki
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Jak co roku gala miała bardzo uroczysty charakter

AU
TO

R.
 M

AR
IU

SZ
 K

AP
AŁ

A

LUBUSKI LIDER INNOWACJI
Małe przedsiębiorstwa Średnie przedsiębiorstwa Duże przedsiębiorstwa
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