W roku 2019 nie zwalniamy tempa
podsumowanie

Wzrost biznesu, inwestycje, i awanse… w ten krótki sposób można podsumować to, co
w ostatnich miesiącach wydarzyło się w VES. Po bardzo udanym roku 2018, w którym spółka
osiągnęła znacząco wyższe przychody niż w roku poprzedzającym. Pierwsze miesiące 2019
sprawiają, że spółka z optymizmem patrzy w przyszłość planując kolejne realizacje
i inwestycje.

„Rok zaczęliśmy od zakupu kolejnych metrów kwadratowych Creative LED P5 SMD – dobrze
już znanej naszym klientom – diody. To niewątpliwie trafiona inwestycja. Sprawdza się
wszędzie tam, gdzie kreacja, inne spojrzenie na technologię, jest wartością samą w sobie.
Chcemy bowiem, by poprzez dostarczany przez nas sprzęt, móc zapewnić naszym klientom
niebanalne rozwiązania. Kolejne nasze działanie inwestycyjne – to zakup udoskonalonej
diody P3, która nie tylko świetnie wygląda „w obrazku”, ale także ma wiele nowych funkcji
usprawniających montaż, serwis – gdyż także te cechy bierzemy pod uwagę, gwarantując
bezpieczeństwo realizowanych przez nas projektów.
Za wzrostem biznesu, generującym i umożliwiającym kolejne inwestycje stoją oczywiście

ludzie. Firma VES od ponad już dwóch lat zarządzana jest przez Iwonę Czarnatę,
którą w zakresie produkcji i handlu wspiera od ponad roku Dominika Borawska.

„Od zawsze podkreślam, że najważniejsi w tym wszystkim są właśnie ludzie – pełni pasji
i „zajawki” na nowe technologie. Dziś VES, co również zawsze mówię z dumą, to zespół
najlepszych ekip technicznych, realizatorów, kierowników projektów i całego back-office,
który wspólnie realizuje wyznaczone cele” – mówi Iwona. Iwona oraz Dominika wspólnie
zbudowały zespół producentów, którzy dziś działają już w pełni samodzielnie. „Miesiące
pracy i dziesiątki projektów wspólnie zrealizowanych i analizowanych sprawiły, że w tym
roku na stanowisko Kierowników Projektów awansowali Anna Borawska oraz Daniel
Maniecki, którzy z VES związani są od dwóch lat. Jednocześnie od roku 2019 do VESteam
dołączył Mikołaj Lusiński - na stanowisku Kierownik Projektów” – mówi Dominika Borawska.
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„Każdy realizowany przez nas projekt traktujemy bardzo indywidualnie. Nasze kompetencje,
wiedza, doświadczenie i zaangażowanie sprawiają, że Klienci otrzymują od nas rozwiązania,
które są odpowiedzią na ich potrzeby i budżety” – dodaje Dominika.
VES w roku 2019 ma już za sobą ponad 200 realizacji. Spółka odpowiadała za oprawę
wizualną m.in. takich wydarzeń jak: Paszporty Polityki, prezentacja Ramówki TVN,
Bestsellery Empiku 2018, Galę OUTSOURCING STARS, Simens Future Living Awards.

Zapewniła oświetlenie 11 lokalizacji jednocześnie w ramach akcji Global Greening i
odpowiada za oprawę multimedialno – oświetleniową trasy koncertowej, która zaplanowana
została w 16 miastach w Polsce.
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