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riorytetem naszej działalności jest nie tylko dbałość o klientów, ale również o środowisko 
naturalne i społeczność lokalną. Będąc częścią tego społeczeństwa, czujemy się za nie 
odpowiedzialni i pragniemy działać tak, by minimalizować nasz negatywny wpływ na 
otoczenie. Jednocześnie, mamy nadzieję, że współpracujące z nami firmy przyłączą się do 
naszych działań, co poskutkuje tym, iż w istotny sposób zminimalizujemy negatywny wpływ 
p r z e m y s ł u  t a r g o w e g o  n a  ś r o d o w i s k o  n a t u r a l n e .

W Państwa ręce oddajemy pierwszy publikowany przez naszą firmę raport społeczny za 
lata 2014 oraz 2015.

PCSR 
W BRANŻY 
EVENTOWEJ

Andrzej Meliński, Prezes Zarządu

Szanowni Interesariusze,

Joanna Melińska, Wiceprezes Zarządu

 
ok 2014 był dla naszej Spółki okresem, podczas którego zrealizowaliśmy projekt

„Podwyższenie świadomości CSR poprzez wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania 
jakością zgodnego z normami ISO 9001:2008 i ISO 20121:2012″. Stanowi on wyraz naszych 
przekonań o potrzebie uwzględnienia zrównoważonego rozwoju w działalności 
współczesnych przedsiębiorstw działających w branży eventowej. Projekt ten został 
sfinansowany w ramach  Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Natomiast w roku 
2015 otrzymaliśmy jako pierwsi w Polsce i nieliczni na świecie certyfikat poświadczający 
pracę zgodnie z ISO 20121:2012. Jest to  niewątpliwie sukces na skalę światową. 

R
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CSR 
W

DZIAŁANIU

Celem projektu CSR było podwyższenie świadomości społecznej 
odpowiedzialności biznesu poprzez wdrożenie zintegrowanego systemu 
zarządzania jakością zgodnego z normami ISO 9001:2008 i ISO 
20121:2012. Wdrożenie tyc h standardów sprawiło, że 
o r g a n i z a c j e  b r a n ż o w e ,  k l i e n c i ,  d o s t a w c y ,  f i r m y ,  
a także społeczność lokalna zaczynają dostrzegać wyzwanie, jakie tkwi 
w organizacji eventów.

Anna Widźgowska, Kierownik Działu Marketingu

asze działania mają na celu uwrażliwić organizatorów i uczestników wydarzeń masowych, 
że organizacja eventów może przyczyniać się do ochrony środowiska naturalnego poprzez 
racjonalny wybór dostawców, miejsca wydarzenia, a przede wszystkim organizatora.

W ramach projektu zostały przeprowadzone inwestycje mające na celu poprawę komfortu 
i bezpieczeństwa pracy, ograniczenia emisji ciepła oraz hałasu na halach magazynowych, 
a dodatkowo ograniczenia rozprzestrzeniania się pyłu i kurzu, który działa szkodliwie na 
przygotowane do transportu gotowe elementy stoisk. Zastosowanie wdrożonych 
rozwiązań w znacznym stopniu wpłynęło na poprawę bezpieczeństwa pracy, uniemożliwiając 
tym samym uszkodzenie elementów stoisk.

N
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KIM JESTEŚMY?
Meliński Minuth. Dość trudna 
do zapamiętania nazwa ma 
s w o j e  u z a s a d n i e n i e .  
„Meliński” pochodzi od 
nazwiska założycieli firmy. 
Fascynacja targami jako 
narzędziem marketingowym 
trwa już ponad 20 lat i łączy 
dwa pokolenia rodziny 
Melińskich. „Minuth” pochodzi 
od nazwy niemieckiej firmy 
targowej o wieloletniej 
tradycji, która w 1993 roku 
rozpoczęła współpracę 
z  f i r m ą  M e l i ń s k i .  
M i ę d z y n a r o d o w a  
współpraca zaowocowała 
możliwością zdobycia wiedzy 
o najnowszej technologii oraz 
praktyki w jej stosowaniu 
w Niemczech - najlepiej 
rozwiniętym rynku targowym 
w Europie. Specjalizujemy się 
w  ś w i a d c z e n i u  u s ł u g  
w zakresie kompleksowego 
przygotowania wystąpienia 
targowego.

Jakość i rozwój

Międzynarodowa współpraca uświadomiła nam 
potrzebę osiągania międzynarodowych standardów. 
Wyznaczając strategię rozwoju, bacznie 
obserwujemy ogólnoświatowe trendy i staramy się je 
promować na rodzimym rynku. Od 2001 działamy 
w oparciu o System Zarządzania Jakością, a od 2015 
roku nasza praca zgodna jest z Zintegrowanym 
Systemem Zarządzania wg wymagań norm 
ISO 9001:2008 i ISO 20121:2012.

Networking

Będąc członkiem Międzynarodowej Federacji 
Przedsiębiorstw Branży Usług Targowych i Eventów 
posiadamy partnerów na całym świecie, co pozwala 
zaoferować nasze usługi w dowolnej lokalizacji. 
Prezes Melinski Minuth jest współzałożycielem 
Polskiej Izby Przemysłu Targowego, która jest 
kontynuatorem dorobku Polskiej Korporacji 
Targowej. 

Nagrody i wyróżnienia

Marka wyceniona na 3,034 mln PLN i 14. miejsce 
w Rankingu Wartości Marek Wielkopolski.
Stoiska zaprojektowane i wykonane przez Meliński 
Minuth wielokrotnie zdobywały nagrody 
w konkursach organizowanych przez Polską Izbę 
Przemysłu Targowego oraz Międzynarodowe Targi 
Poznańskie.

NA PRZESTRZENI LAT ZDOBYLIŚMY:

9
medali

w konkursie 
na Stoisko Roku

11
wyróżnień

w konkursie
na Stoisko Roku

49
nagród
Acanthus Aureus

11
złotych

medali 
Międzynarodowych 
Targów Poznańskich

6
srebrnych

medali 
Międzynarodowych
Targów Poznańskich

10
brązowych

medali
Międzynarodowych
Targów Poznańskich
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Dążenie do perfekcji oraz wysoko 
postawione cele zaowocowały 
przyznaniem firmie Meliński 
Minuth prestiżowych tytułów: 
Poznańskiego Lidera 
Przedsiębiorczości (2012) 
oraz Lidera Usług Targowych 
(2000 i 2010).

inne ważne wyróżnienia to także:

- umieszczenie firmy (jako jednej z 5 w województwie 
wielkopolskim) w zestawieniu przedsiębiorstw wpływających na 
zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez Społeczną 
Odpowiedzialność Biznesu. Raport "Odpowiedzialność się Opłaca" 
opracowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości 
(2015)

- 2 nagrody za najatrakcyjniejszą ekspozycję podczas targów 
Trako przyznane przez centrum targowe Amber Expo 
w Gdańsku (2015)

- medal za aranżację stoiska podczas targów Autostrada - Polska 
przyznany przez centrum targowe Targi Kielce (2015)

- nagroda Zrównoważonego Rozwoju przyznana przez 
organizację IFES (International Federation of Exhibition and Event 
Services) z rąk Prezydenta organizacji - Bruno Meissner'a 
(2013)

 



MELIŃSKI MINUTH

W LICZBACH

Kim są nasi odbiorcy?
dane na rok 2014

Portfel naszych klientów zawiera zarówno firmy polskie, jak i zagraniczne. Stale 
pozyskujemy nowych kontrahentów zlokalizowanych na całym świecie.

Jaki jest udział grup naszych odbiorców?

Większość naszych klientów to odbiorcy bezpośredni. Realizujemy jednak projekty 
również dla agencji, biur projektowych oraz organizatorów targów.

Nasze realizacje na 
całym świecie!

Z powodzeniem wykonujemy projekty 
zlokalizowane na całym świecie. Nasze prace 
doceniane są w wielu krajach na targach 
międzynarodowych. 
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Dotychczasowi klienci z Polski

Nowi klienci z Polski

Dotychczasowi klienci z zagranicy

Nowi klienci z zagranicy

Agencje i biura projektowe

Klienci bezpośredni

Organizatorzy targów



Meliński Minuth i środowisko

Od samego początku działalności dbamy o otaczający nas świat. Dążymy do 
minimalizacji negatywnego wpływu na środowisko naturalne. Jest to ważny 
element naszej polityki.
 
W ramach działań proekologicznych zwracamy szczególną uwagę na efektywne 
gospodarowanie materiałami oraz promowanie ekologicznych rozwiązań, łącznie 
z nakłanianiem naszych interesariuszy do przyjmowania postaw 
prośrodowiskowych.
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My i Ekologia

Świadome i wyedukowane społeczeństwo korzysta ze środowiska w sposób zrównoważony, 
zdając sobie sprawę z ograniczonych i kurczących się zasobów naturalnych oraz 
pogarszającego się stanu środowiska. Przede wszystkim z tego powodu przywiązujemy dużą 
wagę do edukowania otoczenia w kwestiach związanych z ochroną środowiska 
naturalnego.

Mimo iż jesteśmy średnią organizacją, w naszych działaniach chcemy przyczyniać się do 
zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw poprzez ograniczanie wpływu, jaki wywiera na 
otoczenie nasza działalność gospodarcza. 

Ograniczenie emisji CO

- W pracach magazynowych używamy ekologicznych urządzeń, takich jak np. 
akumulatorowy wózek widłowy,

- Wszystkie samochody służbowe spełniają normę obniżonego poziomu emisji spalin 
(tzw. low-emission vehicles),

- Posiadamy malarnię wyposażoną w urządzenia redukujące emisję szkodliwych gazów do 
powietrza o 95%.

“Przyroda jest nieskończoną dziedziną, której 
środek leży wszędzie, a zakres nigdzie.”

2
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Gospodarka
           odpadami

Segregacja i recykling:

- Prowadzimy gospodarkę odpadami zgodnie z przepisami ochrony 
środowiska,

- Tylko 1% wszystkich wytwarzanych przez nas odpadów stanowią 
odpady niebezpieczne,

- Odpady potargowe (takie jak zużyte płyty MDF, PCV, poliwęglan, złom 
aluminiowy i stalowy, folię, makulaturę etc.) oddajemy do uprawnionych 
odbiorców celem ich ponownego przetworzenia i wykorzystania,

- Współpracujemy z profesjonalną firmą zajmującą się utylizacją 
tonerów stosowanych w drukarkach w studiu graficznym,

- Zużyty sprzęt elektroniczny odsprzedajemy, a pozyskane dochody 
przekazujemy domom dziecka.

1817

Trociny, wióry, ścinki, drzewo, płyta wiórowa i fornit

Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu

Odpady z tworzyw sztucznych

Zmieszane odpady opakowaniowe

Zmywacz farb i lakierów

Odpady z usuwania farb i lakierów zawierające rozpuszczalniki

Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych

Wytwarzanie odpadów [w Mg]
dane zawierające średnią z roku 2014 i 2015



Przyjmując zobowiązanie 
do zrównoważonego rozwoju, 
podejmujemy wiele 
działań mających na celu 
oszczędne korzystanie 
z zasobów środowiska:

- używamy energooszczędnych źródeł światła, oświetlenia LED oraz 
niskonapięciowego systemu zasilania,

- biuro i hale produkcyjne są wyposażone w inteligentne czujniki, regulujące  
natężenie światła wewnętrznego w zależności od ilości światła słonecznego,

- w pomieszczeniach przechodnich zainstalowane zostały detektory ruchu, które 
automatycznie gaszą światło, gdy nie ma nikogo w pobliżu,

- ogrzewanie centralne w naszej firmie posiada termostaty, które utrzymują 
optymalną temperaturę, zapobiegając przegrzewaniu się pomieszczeń,

- zakup nowoczesnego pieca kondensacyjnego zwiększył o ok. 20 % wydajność 
systemu grzewczego, natomiast instalacja nowych bram produkcyjnych o wysokich 
parametrach szczelności pozwala na pełne wykorzystanie wygenerowanego ciepła.
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2014 2015

emisja tlenków siarki 
(SOx/SO  )

0,315 kg 0,4 kg

emisja tlenków azotu 
(NOx/NO  )

18,392 kg 21,73 kg

emisja tlenku węgla (CO) 3,63 kg 4,29 kg

emisja dwutlenku węgla 
(CO  )

24 200 kg 28 600 kg

emisja pyłu zawieszonego 
całkowitego TSP

0,00605 kg 0,0 kg

2014 2015

drewno 6600 mb 7204 mb

płyty drewnopochodne 30 368 m 30 642 m

pleksi i poliwęglany 337 m 655 m

wskaźniki emisji z procesów ogrzewania

W wyniku eksploatacji floty samochodowej w 2014 roku wprowadzono do powietrza 
914 Mg dwutlenku węgla (CO  ), a w 2015 roku 911 Mg 

Wykorzystane (zakupione) surowce/materiały według wagi i objętości:

- do budowy stoisk targowych używamy drewna z certyfikatem 
Dobrej Gospodarki Leśnej (FSC),

- surowce potrzebne do produkcji stoisk w zdecydowanej większości nabywamy 
od lokalnych dostawców, eliminując tym samym konieczność ich długodystansowego transportu,

- zrezygnowaliśmy ze stosowania baterii niklowo-kadmowych na rzecz akumulatorków 
wielokrotnego użytku,

- zamiast szkodliwego dla środowiska druku solwentowego, stosujemy druk UV.

zużycie wody w 2014 roku 239 m

zużycie wody w 2015 roku 297,4 m

Redukujemy negatywny 
wpływ na środowisko, 
ponieważ:

2

2

2

2

- chronimy atmosferę, stosując podczas produkcji urządzenia filtracyjne,

22
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Organizacja 
pracy:

ZARZĄD

Nasz zespół tworzą młode, ambitne i kreatywne osoby.

W zarządzaniu ludźmi kierujemy się przede wszystkim potrzebą kreowania pozytywnej 
kultury organizacyjnej, tworzenia klimatu, który sprzyja rozwojowi pracowników oraz 
zapewnieniem bezpiecznych warunków pracy, zwłaszcza wobec pracowników 
delegowanych za granicę.

Dynamika branży targowej oraz systematyczny wzrost liczby realizowanych projektów 
sprawia, że jesteśmy otwarci na spontaniczne kandydatury.

Proces rekrutacji pracowników zawsze przebiega według wypracowanych standardów, 
tj. dostarczania pełnej informacji oraz przejrzystości podejmowanych działań związanych 
z zatrudnieniem.

Stale poszukujemy zdolnych osób, chętnych do podjęcia pracy na stanowiskach:

- Project Manager / Projektant Stoisk Targowych 

- Specjalisty ds. elektrycznych i oświetlenia

- Monter Stoisk Targowych

- Stolarz / Koordynator Stolarni

- Magazynier

- Elektryk.

dział marketingu dział projektowy dział produkcji
i logistyki

dział elektryczno-
audiowizualny

dział finansowo-
administracyjny

3 
pracowników

10
pracowników

38 
pracowników

6
pracowników

4 
pracowników

2423

ekipy monterskie

37 
pracowników



Meliński Minuth
i pracownicy

Żadna firma nie może istnieć bez swoich pracowników. To oni są jej kluczowym kapitałem. 
Dlatego, aby prowadzić przedsiębiorstwo i osiągać sukces rynkowy dziś i w przyszłości, nie 
wystarczy jedynie przestrzegać przepisów prawa i wypłacać na czas pensji. Uważamy, że 
odpowiedzialna społecznie firma to taka, która tworzy pracownikom, oprócz stabilnego 
środowiska pracy, warunki do rozwoju, wspiera ich, by mogli godzić życie prywatne 
z zawodowym i włącza ich w procesy decyzyjne. Naszym zdaniem, że organizacja, która prowadzi dialog 
z zatrudnionymi i zachęca ich do współdziałania, ma większe szanse na osiąganie dobrych 
wyników, przy jednoczesnym utrzymaniu wysokiego poziomu satysfakcji i zadowolenia 
pracowników.

Jakość zatrudnienia

W odpowiedzi na zróżnicowane oczekiwania i interesy naszych pracowników, w naszej 
firmie stosujemy elastyczne formy zatrudnienia. W związku z tym struktura zatrudnienia 
oparta jest adekwatnie nie tylko o umowy o pracę, ale także, umowy stałej współpracy.

W naszym miejscu pracy zwracamy uwagę także na kwestie równego traktowania 
w zatrudnieniu. Postawą zatrudnienia są przede wszystkim kwalifikacje, dbamy jednak 
również o to, by zachować równowagę we wszystkich aspektach prowadzonej 
działalności. Kobiety stanowią połowę naszej załogi.

2625

umowy cywilno-prawne

umowy o współpracę

umowy o pracę

mężczyźni

kobiety

struktura zatrudnienia ze względu na rodzaj umowy

struktura zatrudnienia ze względu na płeć (pracownicy biurowi)



2014 2015

liczba urazów 0 0

liczba chorób zawodowych 0 0

liczba wypadków 
związanych z pracą

0 0

stan BHP 

Kształtujemy bezpieczne i higieniczne warunki pracy na wszystkich stanowiskach pracy 
w całej firmie. Bieżące monitorowanie stanu BHP pozwala nam zapobiegać występowaniu 
wszelkich zdarzeń wypadkowych, które mogłyby skutkować urazami, chorobami 
zawodowymi czy też wypadkami przy pracy. Stale utrzymujemy zerowy stan 
wypadkowości. Stanowi to jeden z naszych głównych celów strategicznych w zarządzaniu 
ludźmi.

2014 2015

liczba przyjętych na 
praktyki stażystów

5 4

realizacja programów stażowych

Firma Meliński Minuth od początku swojej działalności związana jest z nowoczesnym 
projektowaniem oraz zarządzaniem, przez co przywiązuje szczególną wagę do 
wspierania instytucji kształcących przyszłe kadry pracowników. Współpracujemy 
z poznańskimi uczelniami, Uniwersytetem Ekonomicznym, Uniwersytetem Artystycznym, 
Uniwersytetem SWPS, a także z lokalnymi szkołami ponadgimnazjalnymi.

Chętnie angażujemy w działania naszej firmy absolwentów uczelni projektowych 
i artystycznych. Umożliwiamy odbycie praktyk absolwenckich i szkolnych, w ramach których 
stażyści mają okazję uczestniczyć w realizacji projektów, zapoznać się z realiami 
praktyki gospodarczej oraz funkcjonowaniem firmy. Wykwalifikowani pracownicy firmy 
zawsze chętnie służą radą i wsparciem podczas każdego dnia praktyk.
Najlepszym i najbardziej zaangażowanym stażystom oferujemy stałe zatrudnienie 
w strukturach naszej firmy.

Aspekt finansowy jest ważny dla każdego pracownika. Chcemy być konkurencyjnym 
i atrakcyjnym miejscem pracy, dlatego oferujemy wysokość wynagrodzenia 
adekwatną do sumy powierzonych obowiązków oraz uzyskanych wyników. 

2827

wysokość wynagrodzenia pracowników najniższego szczebla w stosunku
do płacy minimalnej

wynagrodzenie pracownika najniższego szczebla
wynagrodzenie 
minimalne



Odpowiedzialne
zakupy

Jako Przedsiębiorstwo Społecznie Odpowiedzialne włączamy w proces 
zrównoważonego rozwoju także naszych dostawców poprzez 
odpowiednie na nich oddziaływanie. W związku z tym przyjęliśmy Politykę 
Odpowiedzialnych Zakupów.

Wybraliśmy naszych kooperantów biznesowych, którzy dostarczają 
materiały potrzebne do przygotowania wystąpienia targowego, 
tj. płyty, tworzywa sztuczne, wykładziny, tkaniny, profile aluminiowe/stalowe, 
farby oraz lakiery. Dotyczy to także firm świadczących dla nas usługi 
transportowe i szklarskie. 

Zaprosiliśmy ich do wzięcia udziału w naszym przedsięwzięciu 
„Odpowiedzialne pozyskiwanie materiałów i usług”. Naszym celem jest 
tworzenie, we współpracy z dostawcami, wspólnej wartości oraz angażowanie ich 
w proces zrównoważonego rozwoju.

Oznacza to, iż preferujemy współpracę z małymi i lokalnymi 
dostawcami, wspierając tym samym ich rozwój oraz udział w rynku. 
Zwracamy przy tym szczególną uwagę, by wszystkie nabywane surowce, 
komponenty, inne materiały i usługi wykorzystywane na potrzeby 
przygotowania wystąpienia targowego, były pozyskiwane 
w zrównoważony sposób, tj. wytworzone zgodnie z odpowiednimi 
warunkami prawnymi, przy spełnieniu także naszych wymagań jakościowych. 
Jednym z naszych priorytetowych celów w tym obszarze jest podejmowanie 
współpracy wyłącznie z dostawcami, którzy – jako minimum – spełniają wszystkie 
wymagania prawne ochrony środowiska, bezpieczeństwa i higieny 
pracy swoich pracowników oraz zgodnego z przepisami traktowania ich 
w zatrudnieniu.

Czynimy z tego warunek podejmowania współpracy z dostawcami, 
gwarantując, że stosowane w naszej Spółce surowce i materiały 
wytworzono w sposób odpowiedzialny, respektując odpowiednie przepisy prawa.
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Meliński Minuth
i interesariusze

Żadne przedsiębiorstwo nie działa w próżni. Znajdujemy się pod wpływem czynników 
pochodzących z otoczenia, w jakim przyszło nam funkcjonować oraz pod wpływem podmiotów, 
które znajdują się w naszym otoczeniu.  

Jesteśmy osadzeni w sieci powiązań, kontaktów i zależności oraz podlegamy szeregowi wpływów 
i uwarunkowań. 

Znamy naszych interesariuszy oraz prowadzimy z nimi dialog, dbając o zachowanie pozytywnych 
i przyjaznych relacji. 

targi podwykonawcy organizacje
administracja

publiczna
klienci

dostawcy
Zarząd

i pracownicy
środowisko
naturalne

inni

Nasi interesariusze
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Organizacja
społecznie
zaangażowana

Pragniemy być partnerem wrażliwym również na problemy dostrzegane w najbliższym otoczeniu. 
Nasza działalność pozabiznesowa opiera się na przekonaniu, iż dzieląc się własnymi zasobami, 
możemy czynić wiele dobrego. 

- Akademia Sztuk Pięknych w Poznaniu, obecnie Uniwersytet Artystyczny. Pan Prezes stojący 
na czele firmy związanej z nowoczesnym projektowaniem, szczególną wagę przywiązuje do 
wspierania instytucji kształcących młodych projektantów. W 2008 nasza firma nawiązała 
współpracę z poznańską ówczesną Akademią Sztuk Pięknych. Współpraca zaowocowała 
uczestnictwem w projekcie Arena Design (P.-EP), który promuje prace studentów w zakresie 
nowoczesnych mebli. Na potrzeby projektu firma pomaga w stworzeniu przestrzeni 
ekspozycyjnej, umożliwiającej projektantom zaprezentowanie swoich pomysłów szerokiej 
publiczności. Wystawa odbywa się podczas Międzynarodowych Targów Meblowych w 
Poznaniu. Stale umożliwiamy młodym, zdolnym ludziom odbywanie praktyk w naszym 
Dziale Projektowym, dzieląc się wiedzą i doświadczeniem.

- Zasiadanie w Jury konkursu (w latach 2011-2015) organizowanego przez Polską Izbę 
Przemysłu Targowego dla studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Konkurs 
polegający na prezentacji prac zaliczeniowych skierowany jest do studentów 
Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych spec. Biznes Międzynarodowy oraz 
Gospodarki Turystycznej spec. Zarządzanie Przedsiębiorstwem Turystycznym. 

- W 2015 roku firma została również Partnerem kierunku studiów podyplomowych 
„Aranżacja przestrzeni targowych i wystawienniczych” na Uniwersytecie SWPS w Poznaniu. 
Jesteśmy pewni, że wspólna wymiana wiedzy oraz doświadczeń przyczyni się do zasilenia 
nie tylko polskiej branży targowej wykwalifikowanymi i kreatywnymi pracownikami.

- Międzynarodowy Festiwal Kultury Studenckiej ARTenalia – wsparcie przy organizacji 
V edycji festiwalu na terenie Starej Rzeźni w Poznaniu w dniach 12-13 maja 2012 roku.  

- Zespół Szkół Komunikacji im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu – pomoc w odnowieniu 
i zabezpieczeniu największej stacjonarnej makiety kolejki elektrycznej w Polsce.
 
- School of Form – pomoc i przekazanie materiałów, które zostały wykorzystane przy 
realizacji projektu Kawa Kamp w szkole.

- Akademicki Związek Sportowy w Poznaniu. M.in. z okazji 95 – lecia urodzin w 2015 roku
pomogliśmy w organizacji uroczystości poprzez wykonanie elementów sceny i oświetlenia.

- Towarzystwo Sportowe „Olimpia” – Sekcja Lekkoatletyki w Poznaniu – darowizna 
finansowa oraz współpraca podczas I edycji mityngu lekkoatletycznego Mohico Junior Cup 
RAZEM 2012.

- Poznańskie Stowarzyszenie Żużlowe PSŻ w Poznaniu. Zaprojektowanie i wykonanie stoiska 
na targach Poznańskie Spotkania Motoryzacyjne w 2010 i w 2011 roku.

- Gminny Ośrodek Sportu w Suchym Lesie – wykonanie kopii eksponatu przeznaczonego na 
wystawę Powstania Wielkopolskiego 1928-1919 organizowanego w Szkole Podstawowej 
w Suchym Lesie w kwietniu 2011 roku.

Nasze zaangażowanie społeczne wyrażamy poprzez 
wspieranie inicjatyw na rzecz społeczności 
lokalnych w zakresie m. in. edukacji, kultury, sportu, 
pomocy dzieciom i instytucjom 
charytatywnym. Współpracujemy z takimi 
instytucjami jak:
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- Bractwo Biegaczy Zielona Góra – wsparcie finansowe przy organizacji II Crossu 
Zielonogórskiego „Parszywa 12” w 2012 roku.

- Klub Wioślarski z r. 1904. - darowizna finansowa.

- Fundacja Agapeanimali w Poznaniu. Przygotowanie i sponsorowanie stoiska na 
Międzynarodowej Wystawie Kotów Rasowych w Poznaniu w 2009 roku.

- Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy – darowizna finansowa.

- Polska Akcja Humanitarna (Haiti) – darowizna finansowa.

- Dom Dziecka w Sowczycach (powódź) – darowizna finansowa.

- Zdążyć z pomocą” – program realizowany przez organizację Fundacja Dzieciom – 
darowizna finansowa.

- Szlachetna Paczka. Dzięki wsparciu finansowemu, razem z 20 innymi firmami targowymi 
zrzeszonymi w Polskiej Izby Przemysłu Targowego, koordynatorowi akcji firmie MAD-EXPO, 
udało się przygotować paczkę świąteczną i obdarować nią rodzinę w potrzebie. Natomiast 
w 2015 roku do akcji Szlachetna Paczka dołączyli również pracownicy firmy. Cieszymy się, 
że z ich inicjatywy mogliśmy obdarować w tym roku aż dwie potrzebujące rodziny.

- Bieg Mikołajkowy nad Jeziorem Strzeszyńskim w 2014 i 2015 roku
 
- wyścig o puchar JM Rektora „Ekonomiczna Piątka” w 2012 roku

- Aktywnie zaangażowaliśmy się także w pomoc Żeglarskiemu Klubowi Sportowemu 
„Pocztowiec”, który dzięki naszym pracownikom i materiałom przez nas przekazanym, mógł
przeprowadzić remont budynku socjalnego.

- Fundacja Wielkopolskie Wioślarstwo. Fundacji służyliśmy wsparciem między innymi przy 
organizacji Mistrzostw Polski Juniorów w 2013 roku na Torze Regatowym Malta w Poznaniu 
oraz rok później w organizacji Otwartych Mistrzostw Województwa Wielkopolskiego na 
Ergometrze Wioślarskim, które miały miejsce w Kaliszu i Otwartych Mistrzostw Masters we 
Wioślarstwie.
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