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Informacja prasowa: 18.12.2013 r. 

Inpro SA w Rankingu Gazele Biznesu 2013 

Spółka Inpro została nominowana do corocznego Rankingu Gazele Biznesu – rankingu 

najdynamiczniej rozwijających się małych i średnich przedsiębiorstw. Zestawienie 

sporządzane jest co roku przez dzienniki ekonomiczne należące do szwedzkiej grupy 

Bonnier Press Group. 

Gazela to firma małej lub średniej wielkości, która dzięki niezwykle dynamicznemu rozwojowi 

doskonale daje sobie radę wśród nawet znacznie większych konkurentów. Tytuł porównuje małe 

i średnie przedsiębiorstwa do zwierząt nie tylko szybkich, ale przede wszystkim obdarzonych 

niezwykłą umiejętnością dostosowania się do zmiennych warunków. Wśród takich firm znalazła 

się również Spółka Inpro.  

O miejscu na liście decyduje dynamika przychodów osiągniętych przez firmę przez trzy ostatnie 

lata. Rankingi sporządzane są co roku przez dzienniki ekonomiczne należące do szwedzkiej grupy 

Bonnier Press Group. Oprócz "Pulsu Biznesu" zestawienia takie opracowują jego siostrzane 

dzienniki ze Szwecji, Danii, Austrii, Łotwy, Rosji, Estonii i Słowenii. Kryteria wyboru Gazel są w 

poszczególnych krajach dostosowane do lokalnych warunków gospodarczych. 

Inpro SA zdobyło wiele nagród i wyróżnień, m.in.  Mieszkaniowa Marka Roku i Budowlana 

Firma Roku. Deweloper znalazł się także na 53. miejscu w TOP 100 Rankingu największych 

pomorskich firm, na 6. pozycji w ogólnopolskim rankingu deweloperów Manager Magazine oraz 

na 6. miejscu w Rankingu Forbesa w kategorii przedsiębiorstw najszybciej zwiększających swoją 

wartość.  

 

*** 

 

 

Firma Inpro powstała w 1987 roku. Jest jedną z najbardziej uznanych i liczących się firm deweloperskich 

działających na rynku trójmiejskim. W swojej ofercie ma przede wszystkim apartamenty i mieszkania  

o podwyższonym standardzie oraz domy jednorodzinne. Spółka realizuje także inwestycje komercyjne, takie jak hotele 

apartamentowe i biurowce oraz świadczy usługi budowlane. Inpro kładzie nacisk przede wszystkim na doskonałe 

lokalizacje swoich inwestycji oraz wysoką jakość wykonania, dzięki czemu od wielu lat zajmuje wysokie miejsce w 

pierwszej piątce firm deweloperskich na rynku trójmiejskim. Grupa Inpro posiada wykwalifikowaną kadrę budowlaną. 

Firma szczególną uwagę przykłada do stosowania nowoczesnych technologii oraz nowatorskich rozwiązań technicznych i 

organizacyjnych. Inpro jest również w czołówce pod względem liczby sprzedanych lokali dzięki odpowiedniemu 

dopasowaniu oferty do wymagań klientów. 
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Dodatkowych informacji udziela: 

Tauber Promotion 

 

Mariusz Skowronek 

tel. 22 833 35 02 w. 101,  

mobile: 698 612 866 

mskowronek@tauber.com.pl 
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