


PGD Flota to niezależny dział Grupy PGD zajmujący się 

sprzedażą flotową samochodów oraz zarządzaniem flo-

tą. PGD Flota, jako główny cel swojej działalności stawia 

przed sobą profesjonalną usługę w postaci doboru pojaz-

du dla firm, uwzględniając przy tym indywidualne zapo-

trzebowania każdego z klientów. W ofercie firmy znajduje 

się wynajem i zakup samochodów osobowych, dostaw-

czych i terenowych, marek: Fiat, Ford, Infiniti, Mitsubishi, 

Nissan, Suzuki, Seat i Hyundai, przy możliwości skonfigu-

rowania floty z różnych marek. Długoletnie doświadcze-

nie firmy, pozwala na spełnienie specyficznych wymagań 

swoich odbiorców, zapewniając jednocześnie atrakcyjne 

ceny. PGD Flota, dostosowując się do żądań klientów, 

sporządza umowy krótko- bądź długoterminowe. Ponad-

to w szerokim wachlarzu firmy znajdziemy możliwość 

dodatkowego wyposażenia oraz wykonania zabudów sa-

mochodów dostawczych (chłodnie, kontenery, wywrotki, 

autobusy, samochody specjalne). www.pgdflota.pl

Grupa 3S z siedzibą w Katowicach obecna jest w branży 

telekomunikacyjnej od 2002 roku. 3S dysponuje własną 

siecią światłowodową o długości blisko 3300 km oraz 

Klastrem Centrów Danych. Wykorzystując efekty synergii, 

Grupa 3S świadczy kompleksowe rozwiązania telekomu-

nikacyjne i data center dla klientów biznesowych. 3S łączy 

nowoczesne rozwiązania data center i telekomunikacyjne 

z pasją ich tworzenia i nastawieniem na Klienta. Firma 

3S oferuje bezpieczeństwo, ciągły rozwój oraz prawdziwe 

partnerstwo - na lata. Szczegóły na stronie www.3s.pl

RED BOX to instytucja działająca na arenie sportowej 

już od 1989 roku. Świadczy to niewątpliwe o jakości oraz 

solidności marki, która podąża za nowymi nurtami, wy-

chodząc naprzeciw oczekiwaniom swoich partnerów, a 

także wskazuje na racjonalny model funkcjonowania, 

który od lat budzi zaufanie. Firma oferuje wysokiej kla-

sy odzież sportową, buty sportowe, a także nowoczesny 

sprzęt piłkarski i bramkarski. Swoją ofertę kieruje nie tyl-

ko do zawodowych piłkarzy czy amatorów, ale także do 

wszystkich, którzy uwielbiają aktywność fizyczną. Odzież 

i obuwie firmy charakteryzuje wykonanie z wysokiej klasy 

materiałów. Więcej informacji na redboxsport.pl.

Macron to firma włoska, która istnieje od 1971 r. Jest eu-

ropejskim liderem w produkcji i sprzedaży odzieży spor-

towej, działającym w czterech głównych obszarach dzia-

łalności: odzież drużynowa - odzież sportowa i akcesoria 



do sportów zespołowych. Macron zawdzięcza swój sukces 

zdolności interpretowania potrzeb i wymagań tych, którzy 

uprawiają sport, rozwijając produkty wysokiej jakości tech-

nicznej. Kluby, które występują w Macron: Lazio Rzym, Ni-

cea, Bolonia, TSV Monachium, Crystal Palace, West Ham, 

Bolton, Sporting Lizbona, PAOK Saloniki, FC Brugge, Depor-

tivo La Coruna, a w Polsce od nowego sezonu Lech Poznań i 

GKS Katowice.


