


Agencja reklamowa Graphic SA dynamicznie rozwija się 

na rynku reklamy i promocji od 1992 roku. Od początku 

swojego istnienia, swoim klientom stara się dostarczać 

kompleksowy zakres usług reklamowych, marketingo-

wych i doradczych opartych na najnowocześniejszych 

rozwiązaniach nie zapominając również o tradycyjnych  

i sprawdzonych formach reklamy i promocji. Aby zapewnić 

najwyższą jakość świadczonych usług, zespół pracowni-

ków łączy nowoczesny sposób myślenia z bogatą wiedzą 

i praktyką na temat produkcji szeroko pojętej reklamy  

i działań marketingowych www.graphic.pl

Firma P.P.H.”Zamont” jest jedną z największych i naj-

dynamiczniej rozwijających się firm z branży produkcji 

i regeneracji noży maszynowych i ostrzy tnących z prze-

znaczeniem dla wielu gałęzi przemysłu. W Polsce oferuje 

najszerszy możliwy zakres produkcji oraz ostrzenia noży 

- zarówno płaskich jak i krążkowych. W ramach dywersy-

fikacji źródeł przychodu od kilku lat rozwija Dział Tech-

nologii Solarnej, który w ramach prac badawczo-rozwojo-

wych jest na końcowym etapie przygotowania i wdrożenia 

do produkcji innowacyjnego na skalę światową wynalazku  

z branży energetyki opartej na odnawialnych źródłach 

energii. Więcej szczegółów o firmie na www.zamont.pl

Denso jest to lokalna spółka czołowego na świecie do-

stawcy zaawansowanych technologii, systemów i kom-

ponentów dla przemysłu motoryzacyjnego. Zajmuje się 

produkcją komponentów samochodowych takich jak 

deski rozdzielcze, nagrzewnice, klimatyzacje, chłodnice 

oraz wymienniki ciepła. Spółka świadczy swoje usługi na 

najwyższym poziomie jakościowym, co potwierdzone jest 

certyfikatami ISO/TS16949, EN ISO 14001 oraz inwestu-

je w nowe technologie i innowacje, zaś w chwili obecnej 

kontynuuje rozwój systemów zarządzania poprzez wdra-

żanie World Class Manufacturing. Zapraszamy na stronę:  

www.denso-europe.com

Agencja Ochrony Gwarant z siedzibą w Katowicach, która 

prowadzi działalność od 2008 roku na podstawie Konce-

sji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Firma 

działa na terenie całego kraju specjalizując się w zabez-

pieczaniu imprez masowych, w tym głównie sportowych 

oraz plenerowych. Pracownicy Agencji GWARANT zabez-

pieczają oprócz meczy na stadionie GKS Katowice także 

stadiony takich drużyn jak Górnik Zabrze, Piast Gliwice, 

Legia Warszawa, Zagłębie Sosnowiec oraz innych klubów 

a także od wielu lat uczestniczą w ochronie meczy repre-

zentacji Polski, jak i również ochraniają największe kon-

certy i imprezy plenerowe na terenie całego kraju.  


