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Infinity Media z Gazelą Biznesu
Warszawski niezależny dom mediowy Infinity Media otrzymał tytuł Gazeli Biznesu –
wyróżnienie przyznawane przez Puls Biznesu dla dynamicznie rozwijających się małych i
średnich firm.
Infinity Media jest obecny na rynku mediowym od 2008 roku. Przez blisko 10 lat, firma
zbudowała silną pozycję kompetentnego i nowoczesnego podmiotu na rynku reklamowym w
Polsce. Eksperci firmy posiadają szeroką wiedzę i bogate doświadczenie w planowaniu i zakupie
wszystkich mediów, począwszy od internetu przez prasę, radio, telewizję, outdoor po ambient.
W swoich kampaniach wykorzystuje najskuteczniejsze i najnowsze trendy na rynku, poszukując
nieprzetartych jeszcze dróg dotarcia.
Ranking Gazele Biznesu od 2000 roku wyróżnia najdynamiczniej rozwijające się małe i średnie
firmy. Podmioty z tytułem Gazeli, doskonale radzą sobie na rynku oraz rywalizują ze znacznie
większymi konkurentami. Do plebiscytu Gazele Biznesu może przystąpić firma, która w latach
2013-2015 z roku na rok odnotowywała wzrost przychodów ze sprzedaży oraz ani razu nie
odnotowała straty.
Otrzymana nagroda zobowiązuje, ale również pozwala nam cieszyć się podwójnie: z zaufania,
którym od lat obdarzają nas Klienci Infinity Media i z osiągnieć zespołu, który od lat pozostaje w
prawie niezmiennym składzie dzięki Kamilowi Wojciechowskiemu, a który mam przyjemność
współtworzyć prawie od samego początku istnienia Infinity Media - komentuje Agata Tucholska,
Członek Zarządu.
Uroczyste wręczenie Gazel Biznesu województwa Mazowieckiego odbyło się 14 marca 2017
roku w hotelu Hilton w Warszawie.
Gazela Biznesu nie jest to jedynym wyróżnieniem jakim został uhonorowany zespół ekspertów
Infinity Media. Spółka Infinity Media dwukrotnie uzyskała jedne z najlepszych ocen w wielu
kategoriach badania satysfakcji klientów realizowanego przez „Media & Marketing Polska”.
Infinity Media to niezależny dom mediowy z kompetencjami w planowaniu i zakupie wszystkich mediów - od Internetu przez
prasę, radio, telewizję, outdoor - po ambient. Zespół ekspertów Infinity Media posiada wiedzę oraz narzędzia niezbędne do
efektywnego zaplanowania kampanii reklamowej. Infinity Media uzyskał najlepsze oceny aż w 7 kategoriach badania satysfakcji
klientów realizowanego przez „Media & Marketing Polska”. W swoich kampaniach wykorzystuje najskuteczniejsze i najnowsze
trendy na rynku, poszukując nieprzetartych jeszcze dróg dotarcia. Więcej na infinitymedia.pl
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