IX RANKING SPÓŁDZIELNI
MLECZARSKICH
Szanowni Państwo,
Już 8 czerwca rusza nabór zgłoszeń do IX edycji Rankingu Spółdzielni Mleczarskich. Do wzięcia udziału serdecznie
zapraszamy spółdzielnie mleczarskie oraz po raz pierwszy w tym roku, prywatne firmy zajmujące się
przetwórstwem mleka.
Celem rankingu jest klasyfikacja najbardziej dynamicznie rozwijających się podmiotów w sektorze mleczarskim oraz
laureatów nagród specjalnych w kategoriach: Mleczarskie Wydarzenie Roku, Mleczarska Innowacja Roku, Mleczarskie
Rozwiązanie Roku na rzecz Ochrony Środowiska oraz Mleczarski Lider Ekspansji.
Udział podmiotów prywatnych to nie jedyny przełom w tegorocznej edycji rankingu. Wsłuchując się w Państwa
spostrzeżenia i sugestie postanowiliśmy powołać Kapitułę Rankingu, która czuwać będzie nad metodologią
i przebiegiem rankingu oraz aktywnie uczestniczyć w wyborze liderów sektora mleczarskiego zgodnie ze ściśle
określonymi kryteriami oceny.
Do grona Członków Kapituły zaprosiliśmy najwyższej klasy ekspertów i niekwestionowanych znawców sektora i rynku
mleczarskiego. Zgłoszone do konkursu firmy oceniać będą: Jan Dworniak, Prezes Centrum Badań Audytorskich, Analiz
i Doradztwa Finansowego; Leszk Hądzlik, Prezydent Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka;
Piotr Kwiatkowski, Wiceprezes Credit Agricole Bank Polska S.A.; Agnieszka Maliszewska, Dyrektor Polskiej Izby Mleka;
Joanna Nowak, Prezes Infodome Sp. z o.o., Bogumiła Kasperowicz, Dyrektor Departamentu w Ministerstwie Rolnictwa
i Rozwoju Wsi; Andrzej Kondej, Właściciel Kondej Marketing; Michał Pietrzak, Profesor w Szkole Głównej Gospodarstwa
Wiejskiego; Zygmunt Zander, em. Profesor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
Znalezienie się w gronie firm skalsyfikowanych w Rankingu to szansa na uzyskanie potwierdzenia skuteczności
realizowanych działań oraz prowadzonej polityki i strategii mleczarni. Uzyskanie wywróżenia w specjalnych kategoriach
daje zapewnienie, iż podejmowane kroki i realizowane inwestycje są dostrzegane i cenione przez ekspertów, klientów,
kontrahentów i całą branżę.
Warunkiem udziału w rankingu jest wypełnienie ankiety i przesłanie jej do biura Polskiej Izby Mleka
do 30 czerwca 2015 roku. Wyniki rankingu ogłoszone zostaną na uroczystej Gali Rozdania Nagród, która odbędzie
się 11 września 2015 r. podczas XIII Forum Spółdzielczości Mleczarskiej w Augustowie.
W celu dokonania rzetelnej i pełnowartościowej oceny, prosimy o wypełnienie wszystkich pozycji zawartych w ankietach.
Szczegóły dotyczące rankingu znajdą Państwo na stronie www.izbamleka.pl.
Wypełnione ankiety należy przesyłać w wersji elektronicznej na adres: doradztwo@izbamleka.pl lub w wersji
papierowej na adres: Polska Izba Mleka, ul. Mickiewicza 7/23, 15-213 Białystok
Termin nadsyłania ankiet upływa 30 czerwca 2015 r.
Udział w rankingu jest bezpłatny.
Organizatorzy zobowiązują się do zachowania poufności udostępnionych danych, które będą
wykorzystywane jedynie w celu sporządzenia rankingu i wyłonienia laureatów.
Udostępnione dane nie będą wykorzystywane w celach marketingowych.
Zapraszam do udziału,
Jan Dworniak
Przewodniczący Kapituły

