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Wrocław, 22 czerwca 2016

Selena na kongresie Impact’16
W dniach 15-16 czerwca w Krakowskim Centrum Kongresowym ICE miał miejsce kongres Impact’16,
gdzie Selena zaprezentowała swoje dwa najnowsze produkty, a Krzysztof Domarecki –
Przewodniczący Rady Nadzorczej Selena FM S.A. – w trakcie debaty na temat innowacyjności, omówił
problem barier w funkcjonowaniu biznesu w Polsce.
Podczas kongresu Selena przedstawiła dwa wdrożone wynalazki. NoEM Electro Protector – pierwszy na
świecie produkt chroniący przed polem elektrycznym niskich częstotliwości. Drugim z prezentowanych
rozwiązań była ochronna powłoka hydroizolacyjna o wysokiej refleksyjności i wodoodporności Cool-R.
Ten innowacyjny produkt łączy w sobie redukcję temperatur pod dachem z zapewnieniem pełnej
wodoszczelności pokrycia.
Przewodniczący Rady Nadzorczej Seleny w trakcie debaty
dotyczącej konieczności wsparcia nowych, małych firm
zwrócił uwagę na istotny aspekt, jakim są przeszkody w
początkach ich działalności. Wedle Przewodniczącego
kluczowych barier nie tworzy rząd. Wynikają one z
położenia

Polski

pomiędzy

wysoko

i

słabo

uprzemysłowionymi rynkami – problem ma charakter
globalny. Polska nie leży w obszarze zaawansowanego
przemysłu, nie jest również krajem Trzeciego Świata.
Usytuowanie pośrodku cywilizacyjnej drabiny powoduje zmniejszenie ilości naturalnych impulsów rynkowych,
które są kluczowe w rozwijaniu innowacyjności. Według Krzysztofa Domareckiego rozwiązaniem problemu jest
współpraca z wynalazcami, która niesie ze sobą nowoczesne rozwiązania dla ściśle określonych segmentów
rynku. Takie podejście oznacza, że zwalczanie przeszkód o charakterze globalnym powinno zacząć się od
pokonywania barier przez rozwiązywanie problemów, które Krzysztof Domarecki nazywa „małymi problemami
ludzkości”. Przykładem, a także owocem wspomnianej filozofii, są dwa najnowsze produkty Grupy Selena.
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COOL-R - ochronna powłoka dekarska, która obniża temperaturę dachu oraz poprawia bilans pomieszczeń
znajdujących się bezpośrednio pod nim – jest idealnym rozwiązaniem dla krajów o wysokim poziomie
nasłonecznienia. Z kolei farba NoEM pochłania pole elektryczne i chroni przed jego negatywnymi skutkami.
Współpraca z naukowcami przy tworzeniu tego typu nowoczesnych produktów jest przykładem innowacji
rozwiązującej problemy globalne na poziomie lokalnym.

Informacje dodatkowe:
Grupa Selena to globalny producent i dystrybutor chemii budowlanej z centralą w Polsce. Selena oferuje szeroką gamę produktów przeznaczonych
zarówno dla profesjonalnych wykonawców, jak i użytkowników indywidualnych – główne marki to TYTAN, ARTELIT oraz hiszpańska QUILOSA.
Selena jest jednym z trzech największych światowych producentów piany poliuretanowej używanej do montażu okien i drzwi. Grupa w swojej
ofercie posiada piany, uszczelniacze, kleje, produkty do hydroizolacji, systemy ociepleń, zamocowania oraz produkty komplementarne.
W skład Grupy wchodzi 30 spółek w 17 krajach na całym świecie. Zakłady produkcyjne Seleny są zlokalizowane w Polsce, Brazylii, Korei
Południowej, Chinach, Rumunii, Turcji oraz w Hiszpanii i Kazachstanie. Globalne doświadczenia zdobywane na wielu różnych rynkach pozwalają
Grupie Selena szybko się rozwijać. Dzięki nim Selena staje się firmą innowacyjną i kreuje nowe rozwiązania dostosowane do potrzeb
użytkowników, realizując tym samym nową misję Grupy „Razem budujemy sprawniej i lepiej – Together we deliver better building performance”.
Grupa Selena była wielokrotnie nagradzana w najbardziej prestiżowych rankingach. Spółka została wyróżniona przez Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej Bronisława Komorowskiego w ramach konkursu Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP w kategorii „Trwały Sukces” oraz otrzymała m.in.
tytuł Teraz Polska w kategorii „Inwestycja Zagraniczna”. Najwyższa jakość produktów Grupy Selena oraz ich nowoczesność cieszą się uznaniem
partnerów i klientów firmy, o czym mogą świadczyć liczne nagrody, jakimi spółka jest honorowana.
Od kwietnia 2008 akcje spółki holdingowej Grupy – Selena FM SA – notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
Więcej informacji o spółce na www.selena.com
Więcej informacji o produktach: www.noem.co; www.cool-R.eu

