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Sieradzanin Polakiem Roku w Holandii? Do prestiżowego tytułu
nominowano Krzysztofa Florka

Sieradzanin Polakiem Roku w Holandii? Jest taka szansa, bo do prestiżowego tytułu nominowany został Krzysztof Florek,
biznesmen wychowany w Sieradzu.

Sieradzanin Polakiem Roku w Holandii? Nominowany 33-latek z sukcesem prowadzi w tym kraju dwie  z branży budowlanej. O wysunięciu
kandydatury do nagrody w kategorii , jak podkreślają organizatorzy plebiscytu, zdecydowała nie tylko jego przedsiębiorczość, ale i
pomoc okazywana innym rodakom na obczyźnie. 
Sieradzanin Polakiem Roku w Holandii?  „Polak Roku w Holandii” ma swoją trzecią edycję, a organizowany jest przez Fundację
Polonus po patronatem Ambasady Polski w Holandii oraz TVP Polonia. Jak informuje w imieniu organizatorów plebiscytu Katarzyna
Ługowska, Krzysztof Florek skończył Technikum Mechaniczne w Sieradzu i aktywnie angażował się w działania sieradzkiego Hufca ZHP.
Jako student szczecińskiej Wyższej Szkoły Biznesu w roku 2005 wyjechał do Holandii w celach zarobkowych. Zaczynał od najprostszych prac
czyszcząc toalety, by po roku otworzyć swoją pierwszą firmę zajmującą się remontami. Aktualnie Krzysztof Florek jest właścicielem firmy Florek
Onderhoud BV, której klientami są fundacje, biura  oraz spółki inwestycyjne z całego świata m.in. MPC Capital, DTZ, CBRE
oraz C&W. Przykładem zrealizowanych projektów są World Fashion Center w Amsterdamie oraz World Trade Center w Arnhem. 
Sieradzanin Polakiem Roku w Holandii? - Od 2006 roku z powodzeniem udaje mi się prowadzić dwie firmy z branży budowlanej, dzięki czemu
zdobyłem doświadczenie i wiedzę, którą dzielę się z innymi. Dlatego od kilku lat jestem również mentorem i coachem wielu przedsiębiorców.
Staram się w pierwszej kolejności pomagać Polakom, którzy rozpoczynają swoje życie na obczyźnie – mówi Krzysztof Florek.

Sieradzanin Polakiem Roku w ? Twój głos też się liczy

Głosy na Krzysztofa Florka można oddawać na stronie konkursu TUTAJ. 
Ogłoszenie zwycięzców w poszczególnych kategoriach zaplanowano na 15 listopada podczas uroczystości wręczenia nagród.
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FLOREK – żywiołowy, piękny pies, szuka aktywnego opiekuna
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Maraton Pływacki w Sieradzu [ZDJĘCIA]

Sieradz: Obrażał klientów baru i policjantów

Dzieci Pana Macabre’u. Niezwykły projekt fotograficzny w Sieradzu (zdjęcia)
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Holandia - Dania

9 Czerwca 2012
godz. 18:00
Fort Colomb, Powstańców Wielkopolskich 1, 60-001, Poznań

Działania artystyczne

12 Lipca 2011
godz. 18:00
Władysława Broniewskiego, 98-200, Sieradz

Działania artystyczne

5 Lipca 2011
godz. 18:00
Aleja Grunwaldzka, 98-200, Sieradz

Działania artystyczne

26 Lipca 2011
godz. 18:00
Władysława Broniewskiego, 98-200, Sieradz
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