


Endorfina Club to eleganckie i bezpieczne miejsce, w któ-

rym można napić się wyśmienitych drinków serwowanych 

w efektownym stylu flair oraz spędzić czas w przyjemnym 

towarzystwie zatracając się w nowym wymiarze zabawy.

Endorfina Club to także przestrzeń stworzona z myślą  

o potrzebach sektora biznesowego w sferze eventowej, 

dająca możliwość współpracy z ekskluzywnymi klientami 

biznesowymi. Łączymy biznes i eventy firmowe oraz życie 

nocne i najlepsze imprezy w wyjątkowym wydaniu. En-

dorfina Club to atrakcyjna strefa/przestrzeń z doskonale 

wyważoną proporcją luksusu i prestiżu, które świetnie 

komponują się z szaleństwem klubowych nocy.

Kompania Piwowarska jest największym przedsiębior-

stwem piwowarskim w Polsce. Kilkusetletnie doświad-

czenia w warzeniu piwa, nowoczesne technologie i rygo-

rystyczne przestrzeganie zasad produkcji na światowym 

poziomie gwarantują najwyższą jakość naszych pro-

duktów. Do portfela marek KP należą najpopularniejsze 

polskie piwa – m.in. Tyskie, Żubr, Lech, Dębowe Mocne, 

Redd’s, a także międzynarodowe marki premium: Pilsner 

Urquell, Grolsch oraz Peroni Nastro Azzurro. Kompania 

Piwowarska (utworzona w 1999 roku) posiada trzy bro-

wary (w Tychach, Poznaniu i Białymstoku) oraz oddziały 

AirRoxy Sp. z o.o. to dynamicznie rozwijająca się firma, 

działająca w branży wentylacyjnej. Skupia zespół do-

świadczonych, ambitnych i kreatywnych pracowników, 

których celem jest dostarczenie klientowi wentylatorów 

domowych osiowych o jak najwyższej jakości przy zacho-

waniu konkurencyjnych cen. Nieustanna dbałość o atrak-

cyjność oferty, profesjonalizm oraz podążanie z duchem 

rozwoju technologicznego owocuje rosnącym zaintereso-

waniem oraz satysfakcją klienta.

JWW Invest S.A. specjalizuje się w modernizacjach i re-

montach urządzeń energetycznych, w tym szczególnie 

montażu części ciśnieniowych kotłów, wymienników cie-

pła, zbiorników i innych urządzeń okołokotłowych oraz 

rurociągów niskoprężnych i wysokoprężnych. Doświad-

czenie w budownictwie energetycznym z powodzeniem 

stosuje w przemyśle rafineryjnym, koksowniczym i hut-

niczym. Zakres działalności spółki obejmuje komplek-

sowe wykonawstwo robót montażowych, uruchamia-

nie obiektów oraz serwis gwarancyjny i pogwarancyjny,  

a także produkcję warsztatową i prefabrykację elemen-

tów stalowych. 



dla Klientów i partnerów handlowych. Ciągła weryfikacja 

oferty podparta opinią i potrzebami rynku, dostosowanie 

jej do klientów, pozwoliła sieci Max Elektrozdobyć zaufa-

nie olbrzymiej rzeszy odbiorców a tym samym powoli sta-

wać się liderem na rynku RTV i AGD. Wszelkie informacje 

można znaleźć na portalu www.maxelektro.pl.

T

olek to drukarnia arkuszowo-offsetowa zlokalizowana na 

Śląsku, 15 km od Katowic. Firma kontynuuje ponad 165- 

letnią tradycję wydawniczo-poligraficzną zapoczątkowaną 

przez Karola Miarkę. Nowoczesny park maszynowy, wysoko 

wykwalifikowana kadra, solidność to atuty firmy. Tolek 

specjalizuje się w produkcji średnio i wysokonakładowych 

zleceń od najprostszych do bardzo skomplikowanych 

technologicznie. Oferta firmy skierowana jest głównie 

do wydawnictw czasopism i katalogów, wydawnictw 

książkowych, agencji reklamy i marketingu. Tolek realizuje 

projekty począwszy od przygotowania materiałów do 

druku, poprzez druk i procesy wykończeniowe wraz  

z transportem na miejsce dostawy. Więcej informacji na 

stronie www.tolek.com.pl

handlowe na terenie całego kraju. Kompania Piwowar-

ska prowadzi także działalność społeczną oraz progra-

my edukacyjne popularyzujące odpowiedzialność i umiar  

konsumowaniu alkoholu. Więcej szczegółów o firmie na 

www.kp.pl

Metaltrade to spółka z siedzibą w Warszawie, działająca 

w strukturach Kovintrade d.d.o. największego dystrybuto-

ra stali i surowców na rynku Słoweńskim, posiadającym 

przedstawicielstwa w 13 krajach Europy. Metaltrade sp. z 

o.o. na rynku polskim reprezentuje dwie słoweńskie huty 

stali: Metal Ravne d.o.o. oraz Store Steel d.o.o. Realizu-

je też długoterminowe kontrakty na dostawy metali dla 

producentów akumulatorów oraz ocynkowni. 16-letnia 

obecność na rynku polskim zaowocowała zaufaniem ze 

strony polskich hut stali oraz odlewni czego wynikiem jest 

realizacja dostaw żelazostopów. Więcej na metaltrade.pl. 

Max Elektro to dynamicznie rozwijająca się sieć sklepów 

ze sprzętem AGD, RTV i Multimediami na terenie całego 

kraju. Wieloletnie doświadczenie firmy GALICJA – organi-

zatora tej sieci oraz doskonała znajomość branży zaowo-

cowała stworzeniem ponad 340 punktów sprzedaży. Z 

myślą o swoich klientach, Max Elektrooferuje bogatą ilość 

wyselekcjonowanych produktów w bardzo atrakcyjnych 

cenach, wspartych licznymi promocjami przeznaczonymi 



i detaliczną. Siedziba firmy znajduje się w Rudzie Śląskiej, 

ale Węglosmyk działa na terenie całego kraju. Więcej in-

formacji na stronie weglosmyk.pl

Alteris S.A. jest integratorem nowoczesnych technologii 

informatycznych i medycznych, z ponad 10-letnim do-

świadczeniem na rynku. Z rozwiązań oferowanych przez 

Alteris korzysta około 200 placówek medycznych na te-

renie całego kraju. Firma dynamicznie rozwija swoją dzia-

łalność i zajmuje się realizacją kompleksowych projektów 

informatyczno-technologicznych. Od samego początku 

specjalizuje się w tworzeniu dedykowanych rozwiązań 

informatycznych dla diagnostyki obrazowej, tj. syste-

mów RIS, PACS oraz rozwiązań dla teleradiologii. Dzięki 

nawiązaniu współpracy z wiodącymi producentami urzą-

dzeń medycznych oraz zatrudnieniu wykwalifikowanych 

ekspertów i specjalistów, Alteris oferuje kompleksowe 

rozwiązania, tworząc pracownie „pod klucz”, będąc tym 

samym liderem wśród producentów tego typu rozwiązań 

w Polsce. Zapraszamy na www.alteris.pl

Firma Przybylski specjalizuje się w sprzedaży, instalacji 

oraz serwisowaniu elektronicznych systemów zabez-

pieczeń. Doświadczenie, wiedza oraz bardzo dobra zna-

Firma należąca do międzynarodowego koncernu Babcock 

Wanson International, produkuje urządzenia w fabrykach 

zlokalizowanych w Europie i oferuje kompletny asor-

tyment produktów do kotłowni przemysłowych: kotły 

parowe, kotły wodne, kotły na oleje termiczne, szybkie 

wytwornice pary. Bazując na wieloletnim doświadczeniu 

(ponad 150 lat  tradycji i tysiące instalacji zrealizowanych 

na całym świecie), firma proponuje pomoc w doborze, 

zaprojektowaniu, wykonaniu kompletnych instalacji ko-

tłowych oraz ich serwisowaniu. Oprócz nowych urządzeń 

i rozwiązań, Babcock Wanson pomaga zoptymalizować 

produkcję energii na istniejących instalacjach.

Węglo Smyk Sp. z o.o. , działający na rynku od 1992 roku, 

jest dystrybutorem materiałów opałowych najwyższej 

jakości. Firma oferuje między innymi tani węgiel krajo-

wej produkcji, w tym ekogroszek oraz drewno kominko-

we. Węglosmyk prowadzi zarówno sprzedaż hurtową, jak  



jomość oferowanych systemów pozwala na optymalne 

wykorzystanie najnowszych technologii zabezpieczenia 

majątku swojego i swoich bliskich.

Bazując na doświadczeniu i w odpowiedzi na potrzeby 

klientów, firma uruchomiła Centrum Nadzoru Wizyjnego, 

którego zadaniem jest 24-godzinny nadzór nad kamerami 

chroniącymi klientów, co SKUTECZNIE ZASTĘPUJE OBIEK-

TOWĄ OCHRONĘ FIZYCZNĄ. Firma Przybylski - oprócz 

atrakcyjnych cen – oferuje też zdobytą wiedzę techniczną 

i praktyczne doświadczenie. Więcej na tprzybylski.pl.

Grupa Erbud powstała w 1990 roku, posiada bogate do-

świadczenie w realizacji prestiżowych projektów budow-

lanych. Na polskim rynku jest jedną z pięciu czołowych 

grup budowlanych. Grupa działa na rynku polskim oraz na 

rynkach innych krajów Unii Europejskiej. Spółka Erbud SA, 

jako generalny wykonawca, realizuje projekty komercyjne, 

użyteczności publicznej, energetyczne, przemysłowe, 

budownictwa mieszkaniowego oraz inżynieryjno-drogo-

wego. Erbud posiada doświadczoną, wysoko wykwalifi-

kowaną kadrę inżynierów i specjalistów w budownictwie. 

Szczegóły na erbud.pl.


