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zasobami ludzkimi, środowiskiem, 
rozwojem produktu, realizacją pro-
jektów oraz BHP.

W  wyniku pozytywnego wyni-
ku audytu uzyskaliśmy certyfikaty 
Zintegrowanego Systemu Zarządza-
nia dla norm: Systemu Zarządzania 
Jakością wg ISO 9001, Systemu Za-
rządzania Środowiskowego wg ISO 
14001 oraz Systemu Zarządzania Bez-
pieczeństwem i Higieną Pracy wg ISO 
45001. Zyskaliśmy w ten sposób tak-
że nową perspektywę dla naszych 
działań w  drodze do zapewniania 
najwyższego poziomu oferowanych 
usług i szansę na większą rozpozna-
walność wśród klientów na zagra-
nicznych rynkach. Audyt certyfiku-
jący firmy SGS to dla Elektrometal 
Energetyka kamień milowy w regu-
larnym procesie analizowania i wy-
ciągania wniosków z  dotychczaso-
wych działań.

Mamy nadzieję, że interesujące 
rozmowy podczas targów będą po-
czątkiem lub kolejnym etapem na-
szej długofalowej współpracy i po-
dejmowania nowych, śmiałych 
projektów. Dziękujemy Naszym 
Klientom za zaufanie, miłą atmo-
sferę i wspólne podtrzymanie ducha 
targów ENERGETAB, na których tra-
dycyjnie nie mogło zabraknąć Elek-
trometal Energetyka.

Niestety, rok 2020 nie sprzyja bez-
pośrednim kontaktom bizneso-

wym, również w sektorze energety-
ki. Większość wydarzeń branżowych 
jest odwoływana lub organizowana 
w  formie hybrydowej, co utrudnia 
uczestnikom nie tylko możliwość pre-
zentacji produktów i usług, ale prze-
de wszystkim odbiera okazję do nie-
powtarzalnych, osobistych rozmów. 
Elektrometal Energetyka postanowił 
nie poddawać się jednak ograniczają-
cym trendom i dostrzegając potrzebę 
spotkań, pokazał swoją ofertę pod-
czas targów ENERGETAB 2020.

Nasza obecność na targach oka-
zała się odważną, ale trafioną de-
cyzją, ponieważ zarówno pierwsze-
go, jak i drugiego dnia targów mo-
gliśmy pochwalić się bardzo wysoką 
frekwencją, w szczególności w sto-
sunku do ruchu na całych targach. 
Mimo dosyć kameralnej atmosfe-
ry podczas tegorocznej edycji, na-
sze stoisko z godziny na godzinę cie-
szyło się coraz większym zaintereso-
waniem. Na ekspozycji klienci mogli 

zapoznać się z najnowszymi urzą-
dzeniami z serii Elektroenergetycz-
nej Automatyki Zabezpieczeniowej 
e²TANGO-2000 przeznaczonej dla 
pól WN oraz pełnym portfolio auto-
matyki samoczynnego załączania re-
zerwy (SZR). Prezentowaliśmy rów-
nież nową wersję przyścienną roz-
dzielnicy e2ALPHA.

Spotkania na targach wykorzysta-
liśmy także jako okazję do pochwale-
nia się wynikiem ostatniego audytu 
przeprowadzonego przez renomowa-
ną szwajcarską firmę SGS SA – świa-
towego lidera w dziedzinie kontroli, 
weryfikacji, testowania i certyfika-
cji. W wyniku szybkiego tempa roz-
woju firmy i nieustannej chęci do-
skonalenia się postanowiliśmy sięg-
nąć po spostrzeżenia i wskazówki 
audytorów nowej jednostki certyfi-
kującej. Sprawdzono funkcjonowa-
nie firmy w procesach zarządzania 
strategicznego, pozyskiwania zamó-
wienia, zarządzania dostawami, za-
rządzania środowiskiem pracy, za-
rządzania infrastrukturą, finansami, 

 

spotkania z klientami w trudnym 
czasie pandemii wciąż możliwe
Elektrometal Energetyka SA na targach ENERGETAB 2020

Marta Warchoł, Monika Mińkowska – Elektrometal Energetyka S.A.

Mimo niesprzyjających warunków spowodowanych obostrzeniami związanymi z pan-
demią, stoisko Elektrometal Energetyka SA cieszyło się ogromnym zainteresowaniem 
podczas 33. Międzynarodowych Energetycznych Targów Bielskich ENERGETAB w dniach 
15–17 września. Po raz pierwszy gościliśmy Państwa na dużym, przestronnym stoisku 
w hali A, gdzie w miłej i bezpiecznej atmosferze mogliśmy przeżyć wspólnie tę wyjąt-
kową edycję targów, chwaląc się przy okazji nowymi certyfikatami ISO od szwajcarskiej 
firmy SGS SA.
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