wydarzenia

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).
Tekst: Joanna Banakiewicz-Brzozowska

ty Obcas 2013 miało miejsce
19 lutego br. na Gali Nagród
podczas Targów Mody Poznań. Nagrody odebrali: Jarosław Bednarek w imieniu firmy
P. P. H.U. Pol-Skór i Mirosław
Gawrzydek, prezes firmy Ren
But Sp. z o.o.

Szczęśliwy
Czytelnik
Jak zawsze „Świat Butów” pamięta o swoich Czytelnikach,
bez których nawet wyłonienie
laureatów tego konkursu byłoby niemożliwe. Tradycją plebiscytu jest losowanie, w którym
Joanna Banakiewicz-Brzozowska i Mirosław
Jarosław Bednarek z nagrodą
Gawrzydek, prezes firmy Ren But Sp. z o.o.
dla firmy Pol-Skór
biorą udział wszystkie osoby,
jakie wzięły udział w typowaniu
laureatów konkursu. Oficjalne losowanie szczęonkurs Złoty Obcas wrósł już
śliwego Czytelnika odbyło się na Gali Nagród,
w branżę obuwniczą. Organizowany
a dokonała go Dyrektor Targów Mody Poznań
jest od ponad 10 lat przez miesięczEdyta Bonin-Kanikowska. W tym roku nagroda
nik „Świat Butów”. W plebiscycie mogą brać
powędrowała do Pana Pawła Czyża, właścicieudział właściciele sklepów, producenci, dystryla firmy Krisbut.
butorzy, handlowcy, pracownicy firm oferujących obuwie i komponenty, naukowcy, studenci
– jednym słowem wszyscy tworzący branżę
Następna edycja konkursu!
skórzaną. Każdy ma prawo do głosu! PrzedstaGorąco zachęcamy Państwa do udziału w nawiciele sektora skórzanego wybierają najlepsze
szym konkursie. Wybieramy w nim najlepsze firfirmy w branży wśród producentów oraz dystrymy z branży. I to Państwo decydujecie o tym,
butorów obuwia i komponentów.
której z firm przypadnie miano najlepszej. Aby
wziąć udział w tym plebiscycie wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy, który jest drukoLaureaci 2013
wany na łamach naszego czasopisma (zawsze
W wyniku głosowania Czytelników „Świata Buod wrześniowego do lutowego numeru). Na
tów”, Złoty Obcas 2013 otrzymały następujące
uczestników konkursu, którzy prześlą ankietę
firmy: P. P. H.U. Pol-Skór (w kategorii Kompodo naszej redakcji (pocztą lub faksem), czekanenty) i Ren But Sp. z o.o. Uroczystość wręczeją cenne nagrody. Rozstrzygnięcie konkursu
nia statuetek Złotego Obcasa odbywa się
Złoty Obcas 2014 nastąpi już za rok podczas
zawsze podczas wiosennej edycji targów w Powiosennej edycji Targów Mody Poznań. Czekaznaniu skierowanych do sektora skórzanego.
my na Państwa głosy!
Tym razem ogłoszenie laureatów konkursu Zło-
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