SEMINARIUM „CO NOWEGO W ŚWIECIU I NA ŚWIECIE”
Tegoroczne seminarium „Co nowego w Świeciu i na świecie”, organizowane dla klientów
Mondi Świecie S.A. z całego rynku polskiego 29 listopada, będzie miało wyjątkowy charakter.
Zbiega się bowiem z uroczystym świętowaniem jubileuszu 20-lecia działu Serwisu Technicznego
firmy i oficjalną premierą książki „Od włókna do tektury – papier i tektura falista – korelacje”,
pod redakcją i głównym autorstwem Marka Motylewskiego

20 lat
wyzwań
i sukcesów

Marek Motylewski wraz ze współpracownikami z Serwisu Technicznego. Od lewej stoją: Kamilla Bartniak, Jarosław Kurznik
i Piotr Szefler

Gratuluje
Maciej Kunda, Prezes Zarządu Mondi Świecie S.A.

Maciej Kunda, CEO Mondi Świecie S.A.

Z ogromną przyjemnością składam gratulacje z okazji Jubileuszu
20-lecia Serwisu Technicznego Mondi Świecie S.A., jak również
międzynarodowego zespołu oferty serwisowej ‘Orange Board’.
Osiągnięcie tego kroku milowego niewątpliwie można uważać
za osobisty i zawodowy sukces w szczególności Szefa Serwisu
Technicznego Marka Motylewskiego. Wspólnie ze swoim zespołem, okazał wielkie zaangażowanie, innowacyjność i bardzo
profesjonalne podejście do klientów. Wiedza zdobywana
i przekazywana podczas seminariów, wytrwałość i wysoka
motywacja, przyczyniają się do ciągłego rozwoju naszych klientów. Potwierdzają to przekazywane nam niemal każdego dnia
opinie i informacje zwrotne z rynku.

It gives me great pleasure to extend my congratulations to the
Technical Sales Service teams of Mondi Świecie S.A. as well as
the international Orange Board team for reaching their 20th anniversary. Reaching this milestone can undoubtedly be regarded
as a personal and professional triumph for the Head of Technical
Sales Service, Marek Motylewski, in particular. Together with his
team, he has demonstrated great commitment, innovation and
a thoroughly professional attitude towards customers. The knowledge acquired and shared during seminars, alongside a consistent
approach and high motivation, have contributed to our customers’ continuous development, as corroborated by the views and
feedback we receive from the market practically every day.

Szczególnie cieszę się, że listopadowe seminarium „Co nowego
w Świeciu i na świecie”, organizowane przez Serwis Techniczny,
splotło się z wydaniem oczekiwanej książki „Od włókna do
tektury – papier i tektura falista – korelacje”, autorstwa Marka
Motylewskiego. Gratuluję Markowi pasji i osiągnięcia, jakim
jest wydanie tej książki. Jestem przekonany, że spotka się ona
z dużym zainteresowaniem.

I am delighted that the seminar “What’s new in Świecie and in the
world”, which the Technical Sales Service delivered in November,
coincided with publication of the long-awaited book entitled
“From fibre to corrugated board – correlations between paper
and corrugated board”, by Marek Motylewski. I congratulate
Marek for his passion and achievement in producing this book,
which I am sure will attract great interest.

W imieniu Mondi Świecie S.A. życzę Serwisowi Technicznemu
wielu kolejnych lat pełnych sukcesów, wyzwań i dobrych decy-

On behalf of Mondi Świecie S.A. I wish the Technical Sales Service
many more years of success, challenges and good decisions, and
I hope you all enjoy reading the new book.

zji, natomiast Państwu owocnej lektury nowo wydanej książki.
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