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szanowni państwo,

pragnę pogratulować Laureatom oraz Wyróżnionym w tegorocznej XXX edycji Konkursu ,,Teraz
Polska". Historia koŃursu oraz 1ego Laureatów wskazują na wysoką rangę wydarzenia, jego rolę i
znaczenie w źyciu gospodarczym Wajl. Za konkursem ,,Teraz Polska" stoją przede wszystkim
ludzię oddani interesom polskiej gospodarki, dostojni człoŃowie kapituły, polscy przedsiębiorcy,
eksperci z wielu branż przedsiębiorczości.

Konkurs .,Teraz Polska" to wyjątkowa okazja, aby pokazać polskie firmy, które oferują
produkty i usługi najwyższej jakości. Wśród nich nie brakuje małych i średnich przedsiębiorstw,
firm rodzinnych, które w ostatnich latach napędzały naszą gospodarkę, a dzisiaj są gwarantem
stabilności i niezależności polskiego rynku. To szczególnie ważne w dobie pandemii koronawirusa,
która w wielu kwestiach przewartościowała dotychczasowe modele działania.

Godło,.Teraz Polska" w poz}lywny sposób wpływa na krajowe życie gospodarcze, m.in.
poprzez kreowanie impulsów do dalszego rozwoju, czy wzmacniuńe konkurencyjności rodzimych
firm. Konsumentom daje stałą gwarancję dobrego wyboru, a firmom dodatkowe, skuteczne
marketingowo narzędzie na rynku. Godło ,,Teraz Polskł'jest niejako rękojmią tego, że kupujemy
towar sprawdzony i najwyższej jakości,

Mamy świadomość tego, jak ważne, zwłaszcza w tym trudnym dla nas wszystkich okesie,
jest promowanie polskich maręk i budowanie przez to poz}t}nvnego wizerunku naszego kraju za
granicą.

Chcemy nadal przekonywać konsumentów o zasadności wspierania rodzimych
przedsiębiorców oraz do tego, że świadome kupowanie polskich produktów jest najlepszym
wyborem. Pamiętajmy, żę patriolyzm przejawia się często w drobnych gestach i działaniach, jak
chociazby w świadomym wyborze polskich produktów.

Mogę zapewnić, że jako dużą wagę przywiązujemy dla promocji polskich marek zarówno w
kaju, jak i za granicą. Nasi przedsiębiorcy doskonale radzą sobie na rynłach międzynarodowych,
gdzie są ozdobą i wizlówką naszego kraju. Potrafią skutecznię i w szybkim czasie dostosowy.waó
gamę oferowanych produktów i usług do dynamicznie zmieniających się potrzeb rynku.

Ieszcze taz dziękuję Pństwu za budowanie i wspieranie polskiej gospodarki i jej marki w
świecie. Dobrze wiemy, że silna oraz stabilna pozycja gospodarcza to kwestia naszej racji stanu
oraz bezpieczeństwa naszych obywateli.
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