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wydarzenia  

on kurs Zło ty Ob cas wrósł już
w bran żę obuw ni czą. Or ga ni zo wa ny
jest od po nad 10 lat przez mie sięcz -

nik „Świat Bu tów”. W ple bi scy cie mo gą brać
udział wła ści cie le skle pów, pro du cen ci, dys try -
bu to rzy, han dlow cy, pra cow ni cy firm ofe ru ją -
cych obu wie i kom po nen ty, na ukow cy, stu den ci
– jed nym sło wem wszy scy two rzą cy bran żę
skó rza ną. Każ dy ma pra wo do gło su! Przed sta -
wi cie le sek to ra skó rza ne go wy bie ra ją naj lep sze
fir my w bran ży wśród pro du cen tów oraz dys try -
bu to rów obu wia i kom po nen tów. 

Lau re aci 2013
W wy ni ku gło so wa nia Czy tel ni ków „Świa ta Bu -
tów”, Zło ty Ob cas 2013 otrzy ma ły na stę pu ją ce
fir my: P. P. H.U. Pol -Skór (w ka te go rii Kom po -
nen ty) i Ren But Sp. z o.o. Uro czy stość wrę cze -
nia sta tu etek Zło te go Ob ca sa od by wa się
za wsze pod czas wio sen nej edy cji tar gów w Po -
zna niu skie ro wa nych do sek to ra skó rza ne go.
Tym ra zem ogło sze nie lau re atów kon kur su Zło -

ty Ob cas 2013 mia ło miej sce
19 lu te go br. na Ga li Na gród
pod czas Tar gów Mo dy Po -
znań. Na gro dy ode bra li: Ja ro -
sław Bed na rek w imie niu fir my
P. P. H.U. Pol -Skór i Mi ro sław
Gaw rzy dek, pre zes fir my Ren
But Sp. z o.o.

Szczę śli wy 
Czy tel nik
Jak za wsze „Świat Bu tów” pa -
mię ta o swo ich Czy tel ni kach,
bez któ rych na wet wy ło nie nie
lau re atów te go kon kur su by ło -
by nie moż li we. Tra dy cją ple bi -
scy tu jest lo so wa nie, w któ rym

bio rą udział wszyst kie oso by,
ja kie wzię ły udział w ty po wa niu

lau re atów kon kur su. Ofi cjal ne lo so wa nie szczę -
śli we go Czy tel ni ka od by ło się na Ga li Na gród,
a do ko na ła go Dy rek tor Tar gów Mo dy Po znań
Edy ta Bo nin -Ka ni kow ska. W tym ro ku na gro da
po wę dro wa ła do Pa na Paw ła Czy ża, wła ści cie -
la fir my Kris but.

Na stęp na edy cja kon kur su!
Go rą co za chę ca my Pań stwa do udzia łu w na -
szym kon kur sie. Wy bie ra my w nim naj lep sze fir -
my z bran ży. I to Pań stwo de cy du je cie o tym,
któ rej z firm przy pad nie mia no naj lep szej. Aby
wziąć udział w tym ple bi scy cie wy star czy wy -
peł nić for mu larz zgło sze nio wy, któ ry jest dru ko -
wa ny na ła mach na sze go cza so pi sma (za wsze
od wrze śnio we go do lu to we go nu me ru). Na
uczest ni ków kon kur su, któ rzy prze ślą an kie tę
do na szej re dak cji (pocz tą lub fak sem), cze ka -
ją cen ne na gro dy. Roz strzy gnię cie kon kur su
Zło ty Ob cas 2014 na stą pi już za rok pod czas
wio sen nej edy cji Tar gów Mo dy Po znań. Cze ka -
my na Pań stwa głosy!

Złoty Obcas 2013
Tradycyjnie już, na począTku każdego roku poznajemy
laureaTów branżowego konkursu złoTy obcas,
organizowanego przez redakcję „ŚwiaTa buTów”. czyTelnicy
naszego magazynu wybierają w nim najlepszych w branży.
konkurs rozpisany jesT na dwie kaTegorie: obuwie
i komponenTy. Tegorocznymi laureaTami zosTały firmy: p. p. h.u.
pol-skór (dysTrybuTor komponenTów) i ren buT sp. z o.o.
(producenT obuwia).
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Ja ro sław Bed na rek z nagrodą
dla firmy Pol-Skór

Joanna Banakiewicz-Brzozowska i Mi ro sław
Gaw rzy dek, pre zes fir my Ren But Sp. z o.o.


