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Szanowny Panie Prezesie,
w imieniu redakcji miesięcznika Forbes miło mi poinformować, że Państwa Firma znalazła się
w prestiżowym gronie „Diamentów Forbesa 2017".
Wyniki rankingu „Diamenty Forbesa 2017" opracowuje redakcja na podstawie szwajcarskiej metody
wyceny wartości firm. Wśród kluczowych kryteriów, znalazły się między innymi wyniki finansowe za lata
2013-2015, wartość majątku, historia płatniczaroraz brak negatywnych^arzeń prawnych. Do sporządzenia
wyceny posłużyły natomiast dane uwzględniające m.in.: poziom sprzedaży, zysk netto, wartość majątku
trwałego, należności oraz nakłady na inwestycje.
Firmy w rankingu podzielone zostały na 16 województw, a w ramach każdego z nich, kolejno na trzy
kategorie według poziomu przychodów:
5-50 min zł,
50-250 min zł,
powyżej 250 min zł.
Ogłoszeniu wyników rankingu będzie towarzyszyć cykl kilkunastu regionalnych spotkań z właścicielami
i prezesami firm z czołówki zestawienia. Spotkania, połączone z uroczystymi galami, odbędą
się w największych miastach Polski, w okresie od lutego do czerwca 2017 roku.
Specjalny raport, w którym przedstawimy wyniki rankingu „Diamenty Forbesa 2017" będzie dołączony
do miesięcznika Forbes nr 2/2017, który ukaże się na rynku 26 stycznia 2017 roku.
Państwa Firma, jako Laureat Diamentów Forbesa, znajdzie się wśród wymienionych w publikacji firm
o największym wzroście wartości przedsiębiorstwa. To niezwykła szansa na promocję oraz potwierdzenie
wiarygodności wśród partnerów biznesowych.
Diamenty Forbesa to coroczny ranking przedsiębiorstw, które w ostatnich trzech latach najbardziej
dynamicznie powiększały swoją wartość. Tytuł „Diament Forbesa 2017" jest potwierdzeniem pozycji
w gronie najlepszych firm na polskim rynku. Bardzo serdecznie gratulujemy

Łączę pozdrowienia,

Michał Broniatowski
redaktor naczelny
miesięcznika Forbes
Prenumerata dla Diamentów Forbesa
Wejdź na stronę www.literia.pl/ofertaforbes, w koszyku wpisz kod rabatowy: DiamentyForbesa i odbierz 36% rabatu na prenumeratę
półroczną lub roczną magazynu. Oferta ważna do 31.03.2017 r.
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