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Grupa VELUX wyróżniona w konkursie Regionalne Orły Eksportu
Grupa VELUX została doceniona za wkład w polski eksport i otrzymała wyróżnienie w
konkursie

Regionalne

Orły

Eksportu

Województwa

Wielkopolskiego.

Laureatów

ogłoszono podczas konferencji poświęconej tej tematyce, która odbyła się 26 kwietnia w
Poznaniu.
„Wielkopolska jest ważnym punktem na mapie polskiego eksportu. Grupa VELUX ma w tym duży
udział – jesteśmy liderem w produkcji i eksporcie okien w Polsce, a dwie nasze fabryki w Gnieźnie
odgrywają tu znaczącą rolę. Jesteśmy dumni z przyznanego wyróżnienia, które potwierdza nasz
olbrzymi wkład w sukces polskiego eksportu okien” – mówi Jerzy Pęczak, dyrektor fabryki okien
dachowych VELUX w Gnieźnie.
W Gnieźnie znajdują się dwa zakłady należące do Grupy VELUX – fabryka okien przy ul. Słonecznej 29
oraz fabryka okuć przy ul. Kolejowej 7. Łączna powierzchnia hal produkcyjno-magazynowych to
prawie 72 tys. metrów kwadratowych. W ciągu ostatnich czterech lat (2012-2015) Grupa
zainwestowała w rozwój produkcji okien w naszym kraju prawie 500 mln zł. Duża część tych inwestycji
dotyczyła modernizacji i rozbudowy fabryk w Gnieźnie, dzięki czemu obecnie są tam produkowane
nowoczesne, energooszczędne okna Nowej Generacji. W ubiegłym roku firma rozbudowała również
fabrykę okuć. Wszystkie te działania wpłynęły znacząco na poszerzenie asortymentu i potencjału
produkcyjnego w gnieźnieńskich zakładach. Produkty z polskich fabryk VELUX trafiają na eksport
głównie na rynki: niemiecki, francuski, brytyjski i skandynawski. Blisko 1/4 wartości całego polskiego
eksportu okien jest realizowana przez Grupę VELUX i spółki siostrzane. Łączna wartość produkcji
Grupy VELUX i spółek siostrzanych w Polsce wynosi ponad 1,5 mld zł.
Konkurs Regionalne Orły Eksportu organizowany jest przez dziennik „Rzeczpospolita” i ma charakter
ogólnopolskiego cyklu wydarzeń. Celem przedsięwzięcia jest promocja eksportu i zachęcanie firm do
otwierania się na zagraniczne rynki. Według prognoz KUKE (Korporacji Ubezpieczeń Kredytów
Eksportowych) w 2016 cały polski eksport powinien sięgnąć 186,3 mld euro.
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Informacje o Grupie VELUX
Od 75 lat Grupa VELUX dzięki swoim produktom poprawia warunki życia ludzi w budynkach, umożliwiając lepszy
dostęp do światła dziennego i świeżego powietrza. Oferta VELUX obejmuje szeroki asortyment okien do poddaszy
oraz system doświetleń modułowych, jak również różnego rodzaju rolety wewnętrzne i zewnętrzne, żaluzje,
zestawy izolacyjne oraz do zdalnego sterowania. Produkty te pomagają stworzyć zdrowy klimat wewnętrzny,
idealny do pracy, nauki, zabawy i odpoczynku. Grupa VELUX działa globalnie – posiada przedstawicielstwa
handlowe w ponad 40 państwach, zatrudnia około 9500 pracowników. Grupa VELUX należy do VKR Holding A/S,
którego większościowym udziałowcem są Fundacje VELUX oraz rodzina założyciela. Więcej informacji na stronie
www.velux.com.
Informacja o Grupie VELUX i spółkach siostrzanych w Polsce
Grupa VELUX i spółki siostrzane w Polsce, należące do duńskiego holdingu VKR, są największym producentem
i eksporterem okien dachowych w Polsce, a ich poziom obrotów wynosi ponad 1,5 mld zł. Zatrudniają w sumie
ponad 3500 osób, w tym większość w czterech zakładach zlokalizowanych w Gnieźnie (dwie fabryki), Namysłowie
i Wędkowach koło Tczewa. Firma cały czas się rozwija i inwestuje w nowe technologie, dbając jednocześnie
o najwyższe standardy jakości, bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska. W ciągu ostatnich czterech lat (20122015) Grupa VELUX i spółki siostrzane zainwestowały w Polsce prawie 500 mln zł w modernizację i rozwój fabryk
oraz dostosowanie ich do produkcji Nowej Generacji okien VELUX. Grupa VELUX jest obecna w Polsce od ponad
25 lat. Aktywnie uczestniczy w życiu gospodarczym i społecznym kraju, w tym społeczności lokalnych. W Polsce
działają FUNDACJE VELUX, które od 2003 roku przekazały 85 mln zł na wsparcie organizacji społecznych
realizujących projekty zapobiegające wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży. Podstawą działalności firmy
VELUX jest społeczna odpowiedzialność, której koncepcja i obszary działania zostały przedstawione w lokalnym
raporcie CSR, będącym jednocześnie pierwszym takim raportem w branży stolarki. Więcej informacji na
www.velux.pl.

