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ABSL Excellence Awards, pierwsze nagrody polskiego sektora nowoczesnych 
usług biznesowych
Data: 2011-06-03 
17 czerwca podczas II Konferencji Związku Liderów Sektora Usług Biznesowych w Polsce
nastąpi wręczenie ABSL Excellence Awards, pierwszych nagród polskiego sektora 
nowoczesnych usług biznesowych. Celem ABSL Excellence Awards jest nagrodzenie tych 
jednostek, które w 2010 roku w szczególnym stopniu przyczyniły się do rozwoju sektora w Polsce: 
ˇ Nagrody zostaną wręczone w dwóch kategoriach - ABSL Excellent Partner oraz ABSL 
Excellent Leader. ˇ Nagroda ABSL Excellent Partner zostanie wręczona jednemu z poniższych 
podmiotów (instytucji, organizacji, uczelni wyższej): a) jednostce administracji publicznej na 
szczeblu krajowym lub lokalnym, która w największym stopniu wspierała inicjatywy inwestycyjne z 
sektora nowoczesnych usług biznesowych w Polsce w 2010 roku, b) uczelni wyższej, która w 
2010 roku aktywnie współpracowała z firmami sektora. ˇ Laureat nagrody ABSL Excellent 
Leader zostanie wyłoniony spośród przedstawicieli (osób) firm sektora nowoczesnych usług, 
reprezentantów rządu, samorządów lub organizacji wspierających przedsiębiorczość, które w 
2010 roku podejmowały najbardziej aktywne działania na rzecz upowszechniania wiedzy na 
temat outsourcingu, wspierały rozwój polskiego sektora nowoczesnych usług biznesowych oraz 
promowały potencjał inwestycyjny Polski na arenie międzynarodowej. Wręczenie nagród ABSL 
Excellence Awards nastąpi 17 czerwca w Hotelu Westin w Warszawie podczas II Konferencji 
Związku Liderów Sektora Usług Biznesowych w Polsce.
 
Wydarzenie zostanie połączone z VI Forum Outsourcingu organizowanym przez Roadshow
Polska. Myślą przewodnią konferencji będzie pozycja Polski na globalnej mapie usług 
biznesowych. Podczas konferencji zostanie również opublikowany najnowszy raport ABSL na 
temat rynku nowoczesnych usług biznesowych w Polsce. Wspólny projekt Roadshow Polska i 
ABSL organizowany jest we współpracy z Polską Agencją Informacji i Inwestycji 
Zagranicznych (PAIiIZ) oraz Krajową Izbą Gospodarczą (KIG). Organizatorem ABSL 
Excellence Awards jest Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych w Polsce (ABSL),
wiodąca organizacja branżowa reprezentująca sektor nowoczesnych usług biznesowych w 
Polsce. Związek powstał w maju 2009 r. z inicjatywy największych firm działających w branży.
ABSL zrzesza centra usług wspólnych (Shared Services Centers, SSC), outsourcingu procesów 
biznesowych (Business Process Outsourcing, BPO), outsourcingu IT (Information Technology 
Outsourcing, ITO) oraz centra badawczo-rozwojowe (Research&Development, R&D). Misją 
organizacji jest umacnianie pozycji polskiego sektora SSC/BPO w kraju i podnoszenie jego
atrakcyjności na światowym rynku. Związek aktualnie liczy ponad 40 członków. Partnerem ABSL
jest Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych oraz Ministerstwo Gospodarki.
 
 
Źródło:      ABSL 

UWAGA: Redakcja www.biznespolska.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komunikatów zamieszczanych w 
serwisie.

[Inne] 
2011-06-16
PKP S.A. i HB Reavis zbudują 
dworzec Warszawa Zachodnia

[Inne] 
2011-06-16
PTB Nickel buduje centrum 
handlowe w Dąbrówce pod 
Poznaniem

[Inne] 
2011-06-16
Neo Business Process 
Outsourcing i Silquern Holdings 
przejmują Cursor, Galposter, 
Voice Contact Center, Archidoc 
oraz Call One

[Inne] 
2011-06-15
LOTOS i PERN zamierzają razem 
budować magazyny na ropę i 
paliwa

[Inne] 
2011-06-14
57,5 mln zł dla Ganta na 
inwestycję Odra Tower

[Inne] 
2011-06-14
Pierwsze budynki w Warszawie z 
Precertyfikatem LEED CS oraz 
pierwsze w Polsce na poziomie 
Precertifikacji LEED CS Gold

[Inne] 
2011-06-14
CB Richard Ellis przejmuje Euro 
Mall Centre Management

[Hotele] 
2011-06-10
Hilton Gdańsk wybrany 
najlepszym hotelem w Polsce 
przez Expedia

[Inne] 
2011-06-09
Clear Channel wspiera 
kreatywność w reklamie out of 
home

[Inne] 
2011-06-09
Biurowiec WSSE pod nadzorem 
autorskim PM Group

[Komercyjne] 
2011-06-08
Łódzka Sukcesja z pozwoleniem 
na budowę 

[Mieszkania] 
2011-06-08
Murapol wchodzi na rynek 
warszawski

[Nieruchomości] 
2011-06-08
Dune - apartamenty przy samej 
plaży już w budowie

[Budownictwo] 
2011-06-03
Firma Erbud przebuduje budynek 
starej transformatorowi przy ul. 
Świętego Ducha 4 w Szczecinie

[Inne] 
2011-06-03
ABSL Excellence Awards, 
pierwsze nagrody polskiego 
sektora nowoczesnych usług 
biznesowych

wtorek, 21 czerwca 2011 News Przewodniki biznesowe Reklama BP Network Usługi

Outsourcing 
kadrowy
Redukuj koszty. 
Sprawdź nas!
www.vattax.pl

Kredyt dla 
działalności
do 150 000 zł bez 
zaświadczeń z ZUS!
www.fines.pl

Księgowość / 
accounting
Wysoka jakość za 
konkurencyjną cenę 
High quality and 
competitive price
www.conti.net.pl

Program 
Lojalnościowy
Analiza, Wdrożenie, 
Kompleksowa 
Obsługa, Modelowanie 

 

STWÓRZ REKLAMĘ

Media-Reklama-
Biznes

MediaSpace ma na celu 
promować media i usługi z 

branży oraz wspierać 
proces podejmowania 

decyzji zakupu przestrzeni 
reklamowych.

 

Najczęściej komentowane: 
Autostrada A2 na słowo 
honoru
COVEC to długa historia 
budowlanych wpadek
Poranne wzrosty po 
południu odeszły w 
niepamięć
Frank już po 3,27 zł
Frank szwajcarski coraz 
mocniejszy wobec złotego 
Za amerykańskie złoża gazu 
Polacy dają łupki

  
Outsourcing in Poland 

Jedyna, pełna lista centrów 
BPO/Outsourcing i Shared 

Services w Polsce. 
Dystrybucja: 17 czerwca 

ABSL Outsourcing Forum i 
28 czerwca World BPO 
Forum w Nowym Jorku. 
Rezerwacja reklam: do 3 

czerwca  
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Parfumy z 
rabatem do 50%
na iPerfumy.pl. Kupisz 
perfumy w promocji, 
dostaniesz próbkę 
gratis!
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