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"Lubię, bo polskie". Wręczono nagrody
gospodarcze Polskiego Radia
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Polskie Radio wręczyło po raz trzeci swoje doroczne nagrody dla najlepszych rodzimych
produktów i usług w rankingu "Lubię, bo polskie". Laureatami zostały �rmy: PKN Orlen, Polskie
Koleje Państwowe, Biotrem, Fabryka Cukierków "Pszczółka" i SatRevolution. 
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GALERIA

Laureaci rankingu "Lubię, bo polskie" Foto: Wojciech Kusinski

Nagrody Polskiego Radia "Lubię, bo polskie"

więcej
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Celem konkursu "Lubię, bo polskie" było promowanie rodzimych towarów i usług, a także wspieranie

rodzimych przedsiębiorców przyczyniających się do rozwoju polskiej gospodarki. Honorowy patronat nad

wydarzeniem objął Minister Edukacji Narodowej, a patronem medialnym wydarzenia była Polska Agencja

Prasowa.

Firma SatRevolution SA otrzymała główną nagrodę za Produkt Innowacyjny 2019 podczas III edycji plebiscytu

"Lubię, bo polskie". Nagroda została przyznana za "Światowida" będącego pierwszym polskim satelitą

komercyjnym. Drugie miejsce zajęła �rma eobuwie PL SA. Na trzecim miejscu znalazła się �rma Talent Alpha

Sp z.o.o.

PKN Orlen SA został wybrany Polską Marką 2019. Nagrodę odebrał członek zarządu do spraw

korporacyjnych PKN Orlen, Armen Konrad Artwich, który zaznaczył, że marka staje się coraz bardziej

rozpoznawalna w krajach w których znajdują się stacje benzynowe należące do PKN Orlen, a więc w

Czechach, na Słowacji oraz w Niemczech. Trzecie miejsce zajęła �rma LPP SA, właściciel marki Reserved. Na

drugim miejscu znalazły się się Polskie Linie Lotnicze LOT.

Najlepszym polskim produktem eksportowym okazała się Fabryka Cukierników "Pszczółka" Sp. z o. o. za

Moniuszkowskie Praliny.

PKP S.A.
@PKP_SA

 Dziś @polskieradiopl ogłosiło wyniki konkursu "Lubię, 
bo polskie".  1. miejsce w kategorii Najlepsza polska 
ł d b ł #PKP #W ól Bil t! St t tk d b ł
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I miejsce w kategorii najlepsza polska usługa 2019 zajęła oferta "Wspólny Bilet"  Polskie Koleje Państwowe,

drugie miejsce �rma Panek SA, a trzecie Grupa LUX MED.

usługa zdobyły #PKP za #WspólnyBilet! Statuetkę odebrał 
K. #Mamiński, prezes @PKP_SA. Więcej o konkursie: 
polskieradio24.pl/42/273/Artykul…

10�14 PM · 21 lis 2019

7 Kopiuj link do Tweeta

Katarzyna Panek
@PanekKatarzyna

Z wielką przyjemnoscią odebrałam dyplom za zajęcie II 
miejsca w Rankingu Polskie Radio S.A. "lubie bo polskie", 
kategoria: nalepsza polska usługa. 

Przegraliśmy o włos z PKP także nie jest źle.  
#panek #panekcs
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I miejsce w kategorii najlepszy polski produkt ekologiczny 2019 zajęła �rma Biotrem Sp. z o.o., z kolei II

miejsce w tej kategorii zajęła �rma Yope Sp. z o.o., a trzecie �rma Sante A. Kowalski S. J. Organic Sante napoje

roślinne.

Promocja najlepszych �rm wśród polskich konsumentów 

Prezes Polskiego Radia Andrzej Rogoyski powiedział, że celem plebiscytu jest promocja najlepszych polskich

produktów i przedsiębiorstw, które stają się coraz bardziej rozpoznawalne poza granicami Polski.

Celem rankingu jest także wypromowanie najlepszych �rm wśród polskich konsumentów. Jak mówi prezes

Polskiego Radia, kapituła wybierając laureatów nie miała łatwego zadania.

Nagrody gospodarcze przyznała kapituła w której zasiadają: prezes Polskiego Radia Andrzej Rogoyski,

prezydent Centrum imienia Adama Smitha Andrzej Sadowski, adiunkt w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym

Szkoły Głównej Handlowej Artur Bartoszewski, prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców Cezary

Kaźmierczak, doradca gospodarczy Sławomir Horbaczewski, prezes Instytutu Jagiellońskiego Marcin

Roszkowski oraz prezes Polskiej Agencji Prasowej Wojciech Surmacz.

Uroczysta gala wręczenia nagród "Lubię, bo polskie" odbyła się w Muzycznym Studiu Polskiego Radia im.

Agnieszki Osieckiej w Warszawie.

dn

Zobacz więcej na temat: lubię bo polskie  konkurs  andrzej rogoyski  polskie radio  w polskim radiu  polska

10�18 PM · 21 lis 2019
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Andrzej Rogoyski o Narodowym Czytaniu: chodzi
o zwrócenie uwagi na bogactwo polskiej literatury
IAR

ostatnia aktualizacja:

07.09.2019 08:10

    

Dziś odbędzie się ósme Narodowe Czytanie. To akcja promująca czytelnictwo i przypominająca
najważniejsze dzieła literatury polskiej. Tym razem lekturą będzie osiem polskich nowel. 

rozwiń 

Nagrody Totus Tuus. Polskie Radio jednym z
laureatów
IAR

ostatnia aktualizacja:

12.10.2019 20:09

    

Prezes Polskiego Radia Andrzej Rogoyski powiedział, że to wyróżnienie dowodzi, że we
współczesnych mediach jest miejsce na re�eksję. - To re�eksja, która łączy to, co najcenniejsze
w naszym życiu: dobro, piękno i mądrość - podkreślił.

rozwiń 
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Skontaktuj się z nami!



Andrzej Rogoyski zachęca do słuchania
programów katolickich
IAR

ostatnia aktualizacja:

13.10.2019 06:38

    

Naczelna Redakcja Programów Katolickich Polskiego Radia otrzymała nagrodę Totus Tuus im.
biskupa Jana Chrapka.
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