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data: 11.10.2007 / Przedsiębiorstwo JOTKEL 
 

Innowacyjny proces, 
innowacyjny produkt, to 
nagroda jak ą odebrał w 
Poznaniu wła ściciel Jotkela 
Jan Krzywonos. Jotkel to 
wiod ący polski producent 
mebli metalowych, 
wyposa żenia hal 
produkcyjnych oraz 
dostawca usług 
kooperacyjnych.

 
 

Maszyny do folii PE
Wytłaczarki, drukarki, regranulacja Doświadczenie, serwis, 
gwarancja  
www.ggplast.pl

Produkcja w SAP ERP
Firma wyrosła z obecnego systemu? Zobacz darmowe demo SAP 
ERP.  
SAP.com/Poland

System publikacji
i zarządzania dokumentami w przedsiębiorstwie  
www.compare.pl

Wasi eskperci Chin
Poszukiwanie producentów, towarów Kontrola jakości towarów w 
Chinach  
www.orientis.eu

Konkurs organizowany przez Gazetę 
Prawną, Fortis Bank Polska oraz 
portal FunduszeOnLine premiował 
firmy, które dzięki unijnym 
pieniądzom stworzyły innowacyjne produkty bądź w kierunku 
innowacyjności zmodernizowały swój proces produkcji. Nagroda 
oznacza, że Jotkel znalazł się w grupie firm najlepiej wykorzystujących 
fundusze unijne w województwie wielkopolskim. Uznanie jury konkursu 
zyskało wprowadzenie do parku maszynowego firmy hydraulicznej 
prasy rewolwerowej, centrum gnącego do blach oraz modernizacja i 
uzupełnienie wyposażenia produkcyjnego przedsiębiorstwa.  
Hydrauliczna prasa rewolwerowa i centrum gnące do blach to maszyny 
najnowocześniejsze z dostępnych obecnie na światowym rynku. 
Znacznie uprościły one i unowocześniły produkcję Jotkela, stawiając go 
w gronie najnowocześniejszych przedsiębiorstw tej branży nie tylko w 
Europie, ale również na świecie.  
Uznanie zyskało także unowocześnienie procesu produkcji oraz 
modernizacja i rozbudowa systemu logistyki wewnętrznej 
przedsiębiorstwa. Na szczególne zainteresowanie zasługuje tu 
rozwiązanie zwane elastyczną linia produkcyjną. Polega ona na taki 
ustawieniu poszczególnych maszyn i stanowisk produkcyjnych, by 
maksymalnie zredukować czynności nie dokładające wartości do 
wyrobu, jak np. transport. System wspierają inne innowacyjne 
rozwiązania, takie jak komputerowy system zarządzania klasy ERP. 
Pozwala on na automatyzację wielu zapisów i obliczeń przy planowaniu, 
optymalizacji i obsłudze klienta.  
Inne nagrody i wyróżnienia Jotkela to Gazele Biznesu, Wielkopolska 
Nagroda Jakości i wiele innych, zarówno lokalnych jak i ogólnopolskich.  
 
 

Jotkel certyfikowany 
Szafa na komputer 

Przedsi ębiorstwo JOTKEL  
ul. Wiejska 43  
63-700 Krotoszyn  
tel./fax: (062) 725 22 91 

informację dostarczył: 
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Reklama  

Zapraszamy  

Zapraszamy do współpracy przy 
tworzeniu serwisu Biznes - 
możesz dodać swój wpis do 
katalogu oraz nadsyłać 
informacje prasowe, nowości, 
ciekawostki.  

Polecamy  

kredyty mieszkaniowe 
tanie szablony www 
Twoja perfumeria 
bank darmowych zdjęć 
zdjęcia przez internet 
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http://www.jotkel.com 
 
PR Service  
http://www.prservice.pl 

http://pr.otwarty.pl 
 
Ty także możesz skorzystać z 
darmowej reklamy - nadsyłaj 
teksty, artykuły i informacje 
prasowe o swojej firmie, o 
aktualnościach, nowościach, 
produktach... Zobacz jak 
nadsyłać informacje prasowe 
do naszych serwisów.  

ostatnio dodane informacje prasowe, teksty, artykuł y:  
� 04.11.2007 10-lecie Polskiej Izby Handlu  
� 30.10.2007 Międzynarodowe spotkanie Partnerów Handlowych Konica Minolta  
� 29.10.2007 W Rumi powstaje Port  
� 29.10.2007 e – szkolenia w PMT  
� 27.10.2007 Ukraina bramą na Wschód – Barlinek otworzył zakład w Winnicy  
� 26.10.2007 Panorama Firm jest „super – marką”  
� 24.10.2007 Barlinek największym producentem podłóg na Ukrainie  
� 24.10.2007 Amadeus obchodzi swoje dwudzieste urodziny i prezentuje nową strategię rozwoju  
� 23.10.2007 Biznes na uczelni – zyski dla obu stron  
� 23.10.2007 ProMaTap – platforma komunikacyjna dla branży mebli tapicerowanych  
� 23.10.2007 Wkrótce wielkie otwarcie Portu Rumia  
� 22.10.2007 Raport Faktoring 2007 - AOW Faktoring najlepszy w rankingu firm faktoringowych.  
� 19.10.2007 Barlinek otworzył kolejną spółkę na terenie UE - Barlinek Norge A.S.  
� 19.10.2007 ASUS – dane w kieszeni  
� 18.10.2007 Ponar Silesia rozpoczyna działalność operacyjną  
� 18.10.2007 AB strategicznym partnerem HP  
� 16.10.2007 Nowy program partnerski Extreme Networks  
� 16.10.2007 Modele scoringowe parametru PD  
� 16.10.2007 Wyznaczanie i zastosowanie Value at Risk  
� 16.10.2007 Koszty pod lupą dzięki Fild.NET 
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