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Znamy już zwycięzców kon-
kursu „Dolnośląski Gryf – Na-
groda Gospodarcza”. Najważ-
niejsze trofea gospodarcze 
w regionie trafiły w ręce laure-
atów w poniedziałkowy wie-
czór podczas Wielkiej Gali Bi-
znesu 2019, która odbyła się 
w Narodowym Forum Muzyki 
we Wrocławiu.. 

W finale tegorocznej XVI edycji 
Konkursu „Dolnośląski Gryf – 
Nagroda Gospodarcza” znala-
zły się łącznie dwadzieścia 
dwie firmy i samorządy z ca-
łego regionu. Podczas Wielkiej 
Gali Biznesu 2019 wręczono sie-
dem statuetek oraz dwa wyróż-
nienia. 

– Uważam, że jest to na-
groda szczególna, gdyż posiada 
zdolność predykcji. Zawsze do-
skonale czuła też puls rynku. 
Na początku Dolnośląski Gryf 
był wręczany wielkim przed-
siębiorstwom z tradycjami i du-
żym budżetem. Teraz nagrody 

otrzymują również firmy, któ-
rych nie było jeszcze trzy lata 
temu – mówił w trakcie gali 
Grzegorz Dzik, Prezes Zarządu 
Impel S.A., Honorowy Członek 

Kapituły Konkursu „Dolnoślą-
ski Gryf – Nagroda Gospodar-
cza”. 

W tym roku nagrodę za in-
nowacyjny pomysł na biznes 

oraz rozwój otrzymała firma 
Infermedica Sp. z o.o. – prekur-
sor implementacji nowoczes-
nych technologii do systemów 
opieki zdrowotnej. Za twórcę 

Dolnośląskiego Produktu Roku 
uznano Laparo Sp. z o.o. – pro-
jektanta oraz producenta sy-
mulatorów do nauki laparosko-
pii, natomiast Wizjonerem 
Przestrzeni została firma Atlas 
Ward Polska Sp. z o.o., specjali-
zująca się w budowie parków 
logistycznych, hal magazyno-
wych i produkcyjnych oraz 
obiektów biurowych i ekolo-
gicznych. Statuetka dla Pio-
niera Wieku Cyfrowego trafiła 
do CCC S.A. – największej deta-
licznej spółki obuwniczej w Eu-
ropie Środkowej i jednego z naj-
większych europejskich produ-
centów obuwia. Gryf w katego-
rii Skuteczna Kampania Marke-
tingowa powędrował do firmy 
Vantage Development S.A., 
która jest jedną z największych 
spółek deweloperskich . Z kolei 
Ultimo S.A. – jedna z czołowych 
firm zarządzających wierzytel-
nościami, zdobyła statuetkę 
za działania proekologiczne, 
a Gmina Miasto Świdnica do-
stała Nagrodę dla samorządu 
za przedsięwzięcie angażujące 
społeczność lokalną. W tym 
roku w kategorii Start-up Roku, 
zamiast Gryfa, wręczono dwa 
równoległe wyróżnienia fir-
mom Smartech-IT Sp. z o.o. 
oraz BIOTTS. 

Organizatorami tegorocznej 
edycji Dolnośląskich Gryfów 
byli: Zachodnia Izba Gospodar-
cza – Pracodawcy i Przedsię-
biorcy, Urząd Marszałkowski 
Województwa Dolnośląskiego, 
Związek Pracodawców Polska 
Miedź, Pracodawcy RP oraz 
partner merytoryczny – firma 
PwC. 

- Po raz 16 spotykamy się 
po to, aby z jednej strony poka-
zać, a z drugiej strony podzię-
kować za to, co nominowane 
firmy i samorządy robią nie 
tylko dla naszego regionu, ale 
i dla Polski. Dolny Śląsk jest jed-
nym z najdynamiczniej rozwi-
jających się regionów w Polsce, 
ale również w Unii Europejskiej 
– mówił Cezary Przybylski, 
Marszałek Województwa Dol-
nośląskiego. 

Dolnośląski Gryf to nagroda, 
która promuje innowacyjność 
i dynamikę rozwoju dolnoślą-
skich firm, docenia zaangażo-
wanie inwestycyjne i zauważa 
działania na rzecz lokalnych 
społeczności. Wyróżnia najlep-
sze przedsiębiorstwa, jednostki 
samorządu terytorialnego oraz 
instytucje i organizacje two-
rzące gospodarczą i społeczną 
przyszłość Dolnego  Śląska. 
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Dolnośląskie Gryfy rozdane!

Podczas Wielkiej Gali Biznesu 2019 wręczono siedem statuetek oraz dwa wyróżnienia
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