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Informacja prasowa

SESCOM laureatem nagrody specjalnej  Forum Ekonomicznego w
Krynicy.

SESCOM S.A., gdańska firma specjalizująca się w świadczeniu usług z obszaru IT
&  Facility,  czyli  technicznego  utrzymania  nieruchomości  dla  klientów  sieciowych  i
wielkopowierzchniowych,  została  laureatem  Nagrody  Specjalnej  XXVI  Forum
Ekonomicznego w Krynicy. 

To wyraz uznania dla osiągnięć spółki, która w zaledwie kilka lat od powstania
przekształciła  się  z  lokalnego  przedsiębiorstwa  w  międzynarodowego  gracza,
obsługującego ponad 30 tys.  placówek (m.in. sklepów, oddziałów banków, punktów
gastronomicznych i stacji benzynowych) w przeszło 20 krajach. 

Partnerem tej nagrody, przyznanej po raz pierwszy w ponad 25-letniej historii
Forum,  jednego  z  najważniejszych  wydarzeń  gospodarczych  w  Polsce  i  Europie
Środkowo-Wschodniej,  nazywanego  „polskim  Davos”,  był  HSBC  Bank  Polska  S.A.
Nagroda została zadedykowana tzw. „ukrytym czempionom”, czyli  firmom z sektora
małych i średnich przedsiębiorstw, które odnoszą sukcesy na rynkach zagranicznych,
pozostając  nieznane szerszej  publiczności  z  uwagi  na  specyfikę  swojej  działalności
(specjalistyczne produkty i usługi). 

Odbierając  nagrodę  podczas  uroczystej  gali,  która  odbyła  się  wieczorem  6
września  2016  roku  w  Krynicy,  Sławomir  Halbryt,  prezes  zarządu  SESCOM  S.A.,
powiedział:  „Otrzymany  tytuł  jest  sukcesem  całego  zespołu  SESCOM.  Stanowi  też
dowód na to,  że polska przedsiębiorczość i świadczone przez nas usługi mają ogromny
potencjał. Możemy odnosić sukcesy na rynkach międzynarodowych. W ciągu zaledwie
8  lat  od  powstania  firmy,  dzięki  przemyślanej  strategii,  zdolności  do  adaptacji,
posiadanej technologii i wyjątkowemu zespołowi, udało się nam uzyskać silną pozycję
nie tylko w Polsce, ale również na rynkach zagranicznych”.

Wręczając tę nagrodę, Michał H. Mrożek, prezes zarządu HSBC Bank Polska S.A.,
powiedział:  „Przez  lata  ekspansja  zagraniczna  była  domeną  dużych  firm,  mniejsze
przedsiębiorstwa koncentrowały się głównie na rynku krajowym. Globalizacja i postęp
technologiczny  sprawiły,  że  rynki  zagraniczne  stanęły  otworem  przed
przedsiębiorstwami,  które  nie  dysponują  ogromnym  kapitałem  czy  tysiącami
pracowników,  mają  natomiast  dobre  pomysły  i  potrafią  wykorzystywać  szanse.
SESCOM S.A.  jest  doskonałym przykładem takiej  firmy. To nieduże przedsiębiorstwo
robi wielkie rzeczy i zasługuje na najwyższe uznanie”.

„Ukryci czempioni” to firmy średniej wielkości, często rodzinne, które powstały
dzięki polskiemu kapitałowi i polskiej przedsiębiorczości. Tworzą miejsca pracy w kraju,
przyczyniając  się  do  rozwoju  swoich  „małych  ojczyzn”.  Jednocześnie  myślą  ponad
granicami,  a  ekspansję  zagraniczną  rozpoczynają  na  wczesnym  etapie  rozwoju
działalności  i  świetnie  radzą  sobie  w  różnych  częściach  świata.  Podczas  gdy  w
tradycyjnym modelu biznesowym firmy wytwarzają produkty „od A do Z”, począwszy
od surowców, po wyroby gotowe, lub oferują szeroki wachlarz produktów czy usług z
danej  branży,  „ukryci  czempioni”  działają  inaczej.  Specjalizują  się  w  dostarczaniu
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specjalistycznych  produktów  i  usług.  Dobrze  orientują  się  w  nowoczesnych
technologiach i wykorzystują je nie tylko w procesie produkcji, ale także w docieraniu
do klientów z najodleglejszych zakątków globu, co jest szczególnie ważne w przypadku
wąskiej specjalizacji. Grono ich odbiorców w Polsce i za granicą stale rośnie. Specyfika
ich działalności sprawia, że firmy te nie są powszechnie znane, są natomiast znane i
cenione pośród swoich obecnych i potencjalnych klientów i partnerów biznesowych w
kraju i  za granicą.  Pozostając poza centrum zainteresowania szerokiej  publiczności,
niejako  w  cieniu  zarówno  większych  firm,  strategicznie  istotnych  dla  kraju,  jak  i
mniejszych, na których skupia się uwaga instytucji wspierających przedsiębiorczość, są
bohaterami internacjonalizacji polskiej gospodarki.
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O SESCOM
Grupa  Kapitałowa  SESCOM  S.A.  to  grupa  specjalistycznych  firm  oferujących
kompleksowe usługi techniczne dla klientów sieciowych i wielkopowierzchniowych w
Europie przez cały cykl życia ich placówek. W skład Grupy wchodzą: SESCOM S.A. wraz
ze spółkami zagranicznymi oraz SESTORE Sp. z o.o. i SDC Sp. z o.o.

O HSBC
HSBC Bank Polska S.A. jest spółką zarejestrowaną w Polsce, należącą do Grupy HSBC.
Grupa HSBC jest  największą instytucją finansową w Europie,  działającą na rynkach
będących  głównymi  partnerami  handlowymi  Polski  (m.in.  Niemcy,  Francja,  Wielka
Brytania, Włochy, Czechy), należy też do grona największych instytucji finansowych na
świecie.  HSBC  Bank  Polska  S.A.  koncentruje  się  na  świadczeniu  usług  bankowych
klientom korporacyjnym i instytucjonalnym oraz operacjach skarbowych. Działając za
pośrednictwem centrali zlokalizowanej w Warszawie, regionalnych centrów bankowości
korporacyjnej  w  Katowicach,  Poznaniu,  Gdańsku  i  Wrocławiu  oraz  centrum  usług
biznesowych w Krakowie, HSBC Bank Polska S.A. wspiera polskie przedsiębiorstwa  
w  ekspansji  międzynarodowej  oraz  zagranicznych  inwestorów  w  prowadzeniu
działalności w Polsce.

mailto:k.kolaski@sescom.eu
mailto:magdalena.ujda@sescom.eu
mailto:agata.szulc@sescom.eu

