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LAUREACI KONKURSU PERŁY CERAMIKI UE 2018 

Laureaci konkursu PERŁY CERAMIKI UE 2018 wraz z wręczającymi nagrody i organizatorami konkursu

Laureaci konkursu dla architektów i projektantów wnętrz – użytkowników CAD De-
cor: Samanta Michalewicz – III miejsce (druga z prawej), Albert Greczkowski – I miej-
sce (trzeci z prawej) i Łukasz Dzierżyński – II miejsce (czwarty z prawej) odebrali nagro-
dy z rąk: Justyny Drogowskiej – Marketing & PR Manager CAD Projekt K&A, Grzegorza 
Stiasnego – Wiceprezesa ds. Twórczości SARP (trzeci z lewej), Marcina Pietrzyka – Pro-
duct Managera CAD Projekt K&A oraz Leszka Jamiołkowskiego – Przedstawiciela fir-
my Miior Sp. z o.o. Sp.k. (pierwszy z lewej)

który był okazją do wymiany do-

świadczeń i nawiązania relacji bizne-

sowych.

Redakcja kwartalnika „Wokół Płytek 

Ceramicznych” dziękuje Laureatom za 

udział w konkursie, składa serdeczne 

gratulacje i życzy sukcesów w 2019 r. 

Laureaci konkursu dla 
architektów i projektantów 
wnętrz – użytkowników 
programu CAD Decor:

I nagroda – Albert Greczkowski, Tarnów

II nagroda – Łukasz Wojciech Dzierżyński, 

Mińsk Maz.

III nagroda – Samanta Agnieszka Micha-

lewicz, Zielona Góra

dziankę. Oprócz nagród regulamino-

wych otrzymali oni lustra firmy Miior, 

które wręczył Leszek Jamiołkowski. 

Niespodzianka spotkała też wszystkich 

uczestników Gali, a mianowicie rozlo-

sowano wśród nich pięć prenumerat 

kwartalnika „Wokół Płytek Ceramicz-

nych” na 2019 r. 

Część oficjalną Gali zakończyła 

wspólna fotografia Laureatów, osób 

wręczających nagrody oraz organi-

zatorów. Następnie odbył się bankiet, 
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Mamy nadzieję, że spotkamy się na 

kolejnej Gali w 2020 r. Dziękujemy też 

partnerowi konkursu PERŁY CERAMIKI 

UE – firmie CAD Projekt K&A za bardzo 

dobrą i twórczą współpracę oraz part-

nerowi uroczystej Gali – firmie Miior 

Sp. z o.o. S.k.

Redakcja kwartalnika „Wokół Płytek Ceramicznych” – organizator

oraz firma CAD Projekt K&A – współorganizator  

konkursu PERŁY CERAMIKI UE 

zapraszają polskich i zagranicznych producentów płytek ceramicznych  

do udziału w

I edycji konkursu  

PERŁY CERAMIKI UE 2019

Szczegółowe informacje na www.plytkiceramiczne.info.pl oraz w redakcji tel./faks 22 826 20 27, e-mail: wpc@sigma-not.pl
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