


2

Pracujemy na sukces naszych partnerów

Dział marketingu Fundacji Sądeckiej, wydawcy jedynego w regionie miesięcznika „Sądecza-
nin” i największego serwisu informacyjnego Sądeczanin.info to zespół kompetentnych, dynamicz-
nych osób, skoncentrowanych na sukcesie naszych partnerów. Nie tylko dzięki reklamie, bo działa-
my też w wielu innych obszarach.

Wykorzystując swe doświadczenie i znajomość rynku pomagamy przygotować reklamy zarówno 
w postaci display jak artykułów sponsorowanych, plakatów bądź ulotek, umieszczane w serwisie 
internetowym i miesięczniku. Tworzymy takie, które spotykają się z zainteresowaniem odbiorców.

Oferujemy naszym partnerom i reklamodawcom udział w wielu bardzo znanych i organizowa-
nych przez nas imprezach, spotkaniach, plebiscytach i wystawach. Co rok organizujemy plebiscyt 
Sądeczanin Roku, Zjazd Sądeczan, publikujemy wyniki oceny aktywności gmin subregionu sądec-
kiego, prowadzimy konkurs historyczny „Mój Region – Moja Duma, Moje Miasto – Moja Duma”, 
akcję charytatywną „Serce-Sercu”, liczne seminaria i targi.

Wydajemy specjalne dodatki branżowe do „Sądeczanina” reklamujące firmy z wybranych dzie-
dzin (na przykład motoryzacja, zdrowie, rolnictwo i ogrodnictwo).

Jako jedyni w regionie od 5 lat promujemy sądeckich przedsiębiorców umieszczając o nich in-
formacje w specjalnej publikacji „Lider Biznesu”, która dociera do tysięcy uczestników i gości Forum 
Ekonomicznego z 60 państw.

Nasi partnerzy wielokrotne komentują (na łamach serwisu internetowego i miesięcznika) wy-
darzenia mające istotne znaczenie dla Sądecczyzny, przedstawiając i publicznie prezentując swój 
punkt widzenia.

Jesteśmy doradcami dla współpracujących z nami firm, organizacji i stowarzyszeń, pomagamy 
im w tworzeniu przekazu, który dotrze do właściwych odbiorców we właściwym czasie i najskutecz-
niej spełni potrzeby naszych reklamodawców.

Zapraszamy do współpracy!
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Kto jest królem? Przedsiębiorca

Zastanawialiście się Państwo dlaczego nie pasjonujemy się ekonomią i gospo-
darką w tym samym stopniu co sportem? Przecież właściwie nie ma przeszkód, 
a co więcej - znakomita większość z nas aktywniej udziela się w tym obszarze niż 
na bieżni bądź boisku. 

Utrzymujemy się wszak z pracy (własnej bądź cudzej - choćby rodziców), 
kupujemy, sprzedajemy, porównujemy ceny i śledzimy cenowe trendy – po uszy 
siedzimy więc w procesach kształtujących rynek.

Że nie ma tyle emocji co w sporcie? Ależ skąd, są i emocje - strach towarzyszy 
myślom o przyszłości, jeśli nie udaje się nam niczego odłożyć na czarną godzinę. Cieszymy się, gdy 
kupimy tanio, szalejemy ze szczęścia, gdy uda się coś drogo sprzedać. Podwyżki nam grożą, boimy 
się utraty pracy - jest tu więc pełna paleta doznań. Ba, lajkujemy już wiele marek na Facebooku.

Czy to już zatem czas na fankluby, koszulki i szaliki poszczególnych firm? Patrząc przytomnie, 
raczej nie, a na mieście długo jeszcze nikt nie zaczepi nas pytaniem: Za kim jesteś? Za Fakro czy za 
Newagiem?

Na szczęście lubimy czytać o gospodarce. Widać to wyraźnie, gdy spojrzy się na statystyki od-
słon materiałów Sądeczanin.info. Tak, lubimy i chcemy o tym czytać, bo teksty takie uznajemy za 
użyteczne. 

Są nam przydatne bądź nawet konieczne, jeśli postrzegamy siebie jako aktywnego uczestnika 
życia gospodarczego Polski i regionu choćby jedynie w takim sensie, że szukamy lepszej pracy. I to 
nie tylko lepiej płatnej, ale też takiej, która da nam szanse zawodowego rozwoju, nowe kompeten-
cje i umiejętności.

Firm, które mogą nam to zaoferować w Nowym Sączu już nie brakuje. Mamy nad innymi regio-
nami tę przewagę, że innowacyjne są u nas nie tylko garażowe startupy, ale też najwięksi praco-
dawcy. To oni są liderami rynku, wyznaczają standardy i wprowadzają nowe rozwiązania. 

Bardzo cenne jest, że właśnie w Sączu wymyśla się, projektuje, testuje i wdraża nowe serie 
ubrań i mebli, nowe smaki lodów, lakiery, lokomotywy, okna i kasy fiskalne. Produkcja to jedno - 
bez niej nie byłoby tysięcy miejsc pracy, ale w dzisiejszych czasach równie cenna jest myśl, techno-
logia: know how.

Sądeccy przedsiębiorcy napędzają tę naszą społeczną machinę. Politycy, urzędnicy, artyści tak 
naprawdę od nich właśnie zależą. Widać to doskonale podczas dorocznego Forum Ekonomicznego, 
gdy do Krynicy zjeżdżają ci, którzy pełnią najważniejsze funkcje w państwie, by rozmawiać o tym, 
co w państwie najważniejsze: właśnie o gospodarce. 

„Sądeczanin” towarzyszy tym rozmowom, przedstawia relacje w internetowym wydaniu jak 
i w miesięczniku. Również na co dzień piszemy o sądeckich firmach, a w tym katalogu prezentuje-
my te, które dostrzegają jak wielki potencjał tkwi w mądrej współpracy z największym medium Są-
decczyzny. To z nimi jesteśmy od lat; dołącz do nas, to partnerstwo sprawdzone przez najlepszych.

Tomasz Kowalski
Redaktor naczelny miesięcznika „Sądeczanin” i portalu Sądeczanin.info
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 AL PLAST W PAWLIK I KRÓL M KRÓL SPÓŁKA JAWNA
Producent okien i drzwi w systemach PCV i Aluminium, obchodzący w tym roku jubileusz 20-lecia istnienia. „Od 20 lat 
cieszymy się zaufaniem klientów z regionu Sądecczyzny i nie tylko. Produkujemy okna w sprawdzonych technologiach 
a nasze realizacje można spotkać m.in. w Belgii, Anglii, Norwegii, Niemczech, Austrii, Słowacji i innych krajach euro-
pejskich. Najbardziej jednak skupiamy się na lokalnym rynku. Zapraszamy do siedziby firmy w Rytrze gdzie doradcy 
przygotują ofertę, która spełni Państwa oczekiwania.”

33-343 Rytro 502, tel/fax 0048 18 446 92 20, 0048 18 446 90 66, e-mail: al-plast@al-plast.com.pl 
http://www.al-plast.com.pl/

 Auto Marzeń
Profesjonalny autokomis działający na rynku od 2006 roku. W swojej ofercie posiadamy samochody solidne, beza-
waryjne, w dobrej cenie, gwarantujemy profesjonalna obsługę, rzetelną informację o wybranym modelu, pomożemy 
w doborze pojazdu.

ul. Aleje Piłsudskiego 1, 33-300 Nowy Sącz, tel. 882 07 00 07
www.automarzen.eu

 AUTO-SZEWCZYK
Szewczyk Firma Motoryzacyjna zajmuje się kompleksową obsługą pojazdów wszystkich marek. Oferujemy usługi 
w ramach szeroko pojętej mechaniki samochodowej, napraw powypadkowych w zakresie blacharstwa i lakiernic-
twa, diagnostyki komputerowej, przeglądów okresowych i dodatkowych na Stacjach Kontroli Pojazdów, ubezpieczeń 
komunikacyjnych i majątkowych. Prowadzimy stacje paliw HUZAR w Gołkowicach Dolnych i BLISKA w Starym Sączu, 
autoryzowany salon ROMET, myjnie samochodowe oraz Sądeckie Centrum Autogaz.

Nowy Sącz ul. Papieska 11a serwis: tel.18-440-46-15 lakiernia: tel.18-440-47-86,
Gołkowice Dolne, 181 tel. 18-440-75-74, Nowa Wieś 203, tel. 18-440-05-51
http://autoszewczyk.pl/

 Autoremo
Grupa Autoremo jest jedną z największych i najbardziej renomowanych sieci autoryzowanych koncesjonerów wio-
dących marek samochodowych. Autoremo to ceniony zarówno przez klientów indywidualnych jak i przedsiębiorców 
partner, który od ponad 30 lat buduje swoje doświadczenie i tradycję w branży motoryzacyjnej. Fundamentem Grupy 
jest dbałość o zadowolenie klientów oraz wysoką jakość i innowacyjność świadczonych usług. Zapraszamy do odwie-
dzenia naszego Salonu Skody w Nowym Sączu który mieści się przy ul. Wiśniowieckiego 123, tel.: 18 4444111

ul. Jeremiego Wiśniowieckiego 123, 33-300 Nowy Sącz
http://www.autoremo.pl/ 
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 AWBautex, Andrzej Witowski 
AW Bautex działa na rynku usług budowlanych na terenie całego kraju od roku 2011. Nasza firma to nowoczesne 
przedsiębiorstwo o dużym potencjale technicznym i osobowym. Dzięki zatrudnieniu fachowej kadry inżynieryjnej, 
jak również profesjonalnych i wykwalifikowanych pracowników fizycznych, którzy posiadają duże doświadczenie, 
udoskonalamy i poszerzamy procesy wytwórcze, rozwiązania technologiczne i realizacyjne inwestycji, tak aby nasi 
zleceniodawcy byli zadowoleni z jakości i terminowości wykonywanych robót.

NIP 734 150 64 02, Świniarsko 394, 33-395 Chełmiec, telefon +48 795 974 800, e-mail: biuro@awbautex.pl
http://awbautex.pl

 Bank Spółdzielczy w Grybowie 
Bank Spółdzielczy w Grybowie w ponad 140 letniej tradycji swojej działalności wychodzi naprzeciw oczekiwaniom 
swoich Klientów oferując usługi w 14 placówkach: w tym 3 oddziały i 10 Punktów Obsługi Klienta oraz 6 bankomatów.

Centrala Grybów, ul. Rynek 13, tel. 18 440 86 50; O/BS Bobowa, ul. Węgierska 19, tel. 18 351 40 01; 
O/BS Korzenna, Korzenna 505, tel. 18 441 70 36; O/BS Uście Gorlickie, Uście Gorlickie 177, tel. 18 351 60 09
http://www.bsgrybow.pl/ 

 Bank Spółdzielczy w Limanowej
Bank Spółdzielczy w Limanowej jest uniwersalnym bankiem z tradycjami, stworzonym po to, by służyć lokalnej spo-
łeczności. Bank obecny jest na rynku od 1877r. i działa wyłącznie w oparciu o polski kapitał. Łącząc doświadczenie i tra-
dycje z nowoczesnym sposobem prowadzenia finansów Bank specjalizuje się w obsłudze klientów indywidualnych, 
firm, instytucji, rolników - stawiając na profesjonalizm i jakość działania. Bank Spółdzielczy w Limanowej to Bank blisko 
Ciebie–który już od 140 lat jest doradcą i partnerem finansowym.

ul. Rynek 7, 34-600 Limanowa
http://www.bs.limanowa.pl/
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 Bank Spółdzielczy w Muszynie
POLSKI NOWOCZESNY BANK Z POLSKIM KAPITAŁEM

Bank Spółdzielczy Muszyna-Krynica Zdrój to nowoczesna , bezpieczna instytucja finansowa, aktywnie wspierająca 
rozwój lokalnej społeczności , poprzez finasowanie projektów inwestycyjnych tak samorządów jak i małych i średnich 
przedsiębiorstw. Dbałość o bezpieczeństwo zgormadzonych w Banku środków, relacyjność w kontaktach z klientami, 
oraz pełna dyspozycyjność pracowników to podstawowe cechy charakteryzujące Bank.

Centrala Banku w Muszynie: ul.Piłsudskiego 8, tel 18 440 83 80, fax 18 440 83 81, www.bsmuszyna.com 
Oddział Banku w Krynicy Zdrój: ul. Kraszewskiego 37, tel 18 55 73, fax 18 471 52 99
Punkt Kasowy w Krynicy Zdrój: ul.Piłsudskiego 10, tel. 018 473 12 56
Punkt Kasowy w Krynicy Zdrój: ul. Czarny Potok 1a, tel. 18 477 74 23
Punkt Kasowy w Tyliczu: ul. Rynek 5, tel 18 473 13 95

 Bank Spółdzielczy w Nowym Sączu
nk Spółdzielczy w Nowym Sączu został utworzony na mocy uchwały Założycielskiego Walnego Zgromadzenia z dnia 
19 kwietnia 1912 roku, w którym uczestniczyło 25 osób. Misją Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu jest dążenie do 
rozwoju uniwersalnego banku lokalnego świadczącego kompleksowe usługi finansowe klientom detalicznym, małym 
i średnim przedsiębiorstwom oraz Banku będącego partnerem dla instytucji samorządowych w realizacji przedsięwzięć 
mających na celu rozwój środowisk lokalnych. 

33-300 Nowy Sącz Al. BATOREGO 78 Tel./fax 0-18 443-56-30, Oddział GRÓDEK n/DUNAJCEM: Tel./fax – 0-18 
440-10-50, Oddział Nawojowa: 33-335 Nawojowa ul. Krynicka 45 tel. 0-18 445-70-40, Oddział Łabowa: 33-336 
Łabowa 253C Tel./fax – 0-18 471-12-12, http://www.bsnowysacz.pl/

 Bank Spółdzielczy w Podegrodziu
Podegrodzie 223, 33-386 Podegrodzie
http://www.bspodegrodzie.pl/
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 Bank Spółdzielczy w Starym Sączu
Bank Spółdzielczy w Starym Sączu to nowoczesny bank z tradycjami z wyłącznie polskim kapitałem, działający nieprze-
rwanie od ponad 140 lat. Bank oferuje kompleksową obsługę rachunków bankowych zarówno złotowych jak i w wa-
lutach obcych, obejmującą bankowość elektroniczną (bankowość internetową, mobilną, SMS oraz telefoniczną), wy-
daje karty płatnicze i karty kredytowe, realizuje płatności zagraniczne, prowadzi kompleksową obsługę kredytową 
(łącznie z gwarancjami bankowymi) oraz ubezpieczeniową.

ul. Daszyńskiego 11, 33-340 Stary Sącz, tel.: (18) 446 09 60
http://www.bs.stary.sacz.pl/pl

 Pasieka Barć Kamianna
Pasieka „BARĆ” Kamianna jest jedyną pasieką produkcyjno-hodowlaną w Kamiannej działającą od 1960 roku, zało-
żoną przez ks.dr H.Ostacha, prowadzącą hodowlę własnej pszczoły-Kamianka.Pasieka prowadzi działalność szkole-
niowo-informacyjną dzięki utworzonej ścieżce edukacyjnej. Posiada również skansen pszczelarski i muzeum pasiecz-
nictwa z jedną z największych Galerii Św. Ambrożego. Ponadto Pasieka „BARĆ” prowadzi działalność gastronomiczną 
i hotelarską (kawiarnia, gastronomia, pokoje gościnne). 

ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA Z DOBRODZIEJSTW NATURY ! Czekamy z GARNCEM MIODU !

Pasieka „BARĆ” im. ks dra H. Ostacha, Emilia Nowak, Jacek Nowak
Kamianna 17, 33-336 Łabowa, tel.(18)474 16 32, e-mail: barc@kamianna.pl
http://www.kamianna.pl/ 

 BATIM TRANSPORT MIĘDZYNARODOWY I SPEDYCJA Sp. J.
B. Edelmuller - Generaux i J. Rembilas

Batim Transport Międzynarodowy i Spedycja z siedzibą w Starym Sączu, od 1995 roku świadczy usługi transportowe 
i spedycyjne z wykorzystaniem taboru własnego i wynajmowanego. Przez okres XX-lecia działalności ciągle systema-
tycznie co roku się rozwijała osiągając status firmy dużej zatrudniając łącznie ponad 600 osób a w tym ponad 530 
kierowców. Firma Batim obsługuje kilku największych i znaczących operatorów logistycznych Europy. Firmę charak-
teryzuje bardzo wysoka jakość oferowanych usług jak i taboru poparty wysoką jakością kierowców i osób w niej 
zatrudnionych.

ul. Bazielicha 35, 33-340 Stary Sącz, e-mail: barbara@batim.pl, tel. +48 18 446 12 29, fax +48 18 446 20 92
http://batim.pl/
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 BeGie Design Dekoracja Organizacja Wypożyczalnia
Dekoracja weselna, okazjonalna, sylwestrowa, komunijna, firmowa. Organizacja imprez, wesel, targów. Wypożyczal-
nia dekoracji,naczyń, stołów, krzeseł, namiotów.

ul. Podbielowska 91 A (Mała Poręba), 33-300 Nowy Sącz
http://begiedesign.pl/

 Przedsiębiorstwo Ceramiczne BIEGONICE SKŁADY Sp. z o.o.
Firma powstała w 1993 r. i była częścią holdingu Biegonice, a obecnie naszym właścicielem jest sądecka firma Erbet. 
Nasza działalność skupia się na handlu materiałami budowlanymi i oferujemy cały ich asortyment. Od 2008 r. jesteśmy 
członkiem Grupy PSB, czołowej sieci dystrybucji budowlanej w Polsce. Działalność prowadzimy w Nowym Sączu przy 
ul. Węgierskiej 144 H, a do końca 2017 r. planujemy otwarcie nowoczesnego budynku handlowego, w nowej lokali-
zacji przy ul. Węgierskiej.

33-300 Nowy Sącz, ul. Węgierska 144 H, tel. 18 44-29-129, biuro@biegonice.pl
www.biegonice.pl

 BOGDAŃSKI | Fabryka Okien i Drzwi
Bogdański to firma rodzinna założona przez braci Jana i Czesława Bogdańskich w maju 1991 roku. Dzięki wytrwałej 
pracy, sumienności i rzetelności, które towarzyszyły nam od początku istnienia firmy, staliśmy się liderem regionalnym 
branży okienno drzwiowej.

ul. Kolejowa 16, 33-300 Nowy Sącz
http://www.bogdanski.com.pl/
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 Browar PILSWEIZER S.A.
Browar Pilsweizer z Grybowa jest prężnie rozwijającym się producentem piwa regionalnego. Wysoka jakość oraz stale 
poszerzająca się oferta piw sprawiają, że nasze produkty cieszą się zainteresowaniem klientów.

ul. Siołkowa 264, 33-330 GRYBÓW, tel. (0-18) 445 34 31, fax (0-18) 445 34 33
http://pilsweizer.com/

 Wiktor Cechini Medical & SPA
W obiekcie posiadamy bogatą bazę zabiegową, gdzie w ofercie znajdują się zabiegi z zakresu hydroterapii, balneote-
rapii, fizykoterapii, inhalacji w grocie solnej i rehabilitacji ruchowej w basenie.

ul. Łopata Polska 24, 33-370 Żegiestów Zdrój
http://www.wiktor.cechini.pl/

 Centrum Kultury w Krynicy-Zdroju
Centrum Kultury w Krynicy-Zdroju jest samorządową instytucją kultury, działającą w formie domu kultury, kina, orkie-
stry, ogniska artystycznego i galerii sztuki. 

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 19, 33-380 Krynica-Zdrój 
http://www.ckkrynica.pl/

 Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari w Starym Sączu 

Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari w Starym Sączu bardzo energicznie zajmuje się życiem kulturalnym miasta, or-
ganizując lub współorganizując szereg festiwali, koncertów, wystaw, wernisaży i innych imprez o zasięgu lokalnym, 
krajowym a nawet międzynarodowym. 

ul. Rynek 5, 33-340 Stary Sącz
http://ckis.stary.sacz.pl/
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 F.H.U.R COMPLEX Stanisław Sawicki
Firma COMPLEX Stanisław Sawicki rozpoczęła swoją działalność w 1997r. W ciągu tych lat dzięki dbałości o najwyższą 
jakość produktów, usług oraz o zadowolenie naszych klientów osiągnęliśmy stabilną pozycję w branży stolarki okien-
nej. W swojej ofercie posiadamy m.in: Okna PCV, Okna firmy DAKO z Nowego Sącza. Firma COMPLEX Sawicki oferuje 
także: drzwi, bramy garażowe, rolety oraz materiały wykończeniowe. Rozwiązania proponowane przez naszą firmę od 
wielu lat wykorzystywane są w domach prywatnych, biurach a także na osiedlach mieszkalnych.

F.H.U.R COMPLEX Stanisław Sawicki, 33-300 Nowy Sącz, ul. Lwowska 53, 18 441 66 99
Telul. Węgierska 185, 602 745 560, biuro@dako-nowysacz.pl, http://dako-nowysacz.pl
Grybów, Biała Niżna 346, biuro@dako-nowysacz.pl, 602 745 560

 Jubiler CUPICHA
„Firma Jubilerska Jan Cupicha to firma z wieloletnim doświadczeniem. W ofercie  firmy Cupicha znajdą Państwo duży 
wybór biżuterii ślubnej, zaręczynowej i okolicznościowej. Biżuteria w naszej firmie tworzona  jest z pasją i niebywałą 
starannością. Specjalizujemy się w realizacji zamówień indywidualnych, do biżuterii wykonanej w naszej pracowni 
zakuwamy najwyższej jakości kamienie naturalne diamenty, szafiry, rubiny i szmaragdy. Oferujemy również usługi 
w zakresie renowacji i napraw biżuterii. Głównym celem naszej firmy  jest satysfakcja i zadowolenie klientów.”

ul. Wałowa 6, 33-300 Nowy Sącz, tel.18 442 25 34, jubiler@cupicha.pl
ul.Nawojowska 1, CH EUROPA II, 33-300 Nowy Sącz, tel. 18 449 51 72, europa@cupicha.pl
http://www.cupicha.pl/

 Salon Oprawy Obrazów & Sklep Dla Plastyków - Da Vinci
Salon Da Vinci - Oferuje Państwu miłą i fachową poradę w zakresie oprawy obrazów oraz zaopatrzenia artystów pla-
styków. OPRAWIAMY : 
- obrazy olejne, akwarele, - rysunki, pastele, grafiki, - plakaty, reprodukcje, starodruki, mapy, - hafty krzyżykowe, 
gobeliny itp..
SZYBKI CZAS REALIZACJI : 2-3 dni, wykonujemy również oprawy - EKSPRESOWE (do 1 godz.) 
Sklep Dla Plastyków Da Vinci oferuje szeroki asortyment artykułów dla plastyków i konserwatorów. 
Farby, pędzle, kredki, media malarskie, itp.

ul. Lwowska 13, Nowy Sącz , tel.+48 (18)444-13-23; mail: oprawa@oprawa.pl
www.oprawa.pl



11

 Studio Zdrowia “Dietering”
Firma Dietering.com powstała z pasji do zdrowego odżywiania. Naszym priorytetem jest utrzymanie najwyższych stan-
dardów zarówno w przygotowywaniu naszych dań jak również w wyborze wyselekcjonowanych składników.
W naszej ofercie znajdziecie m.in. diety śródziemnomorskie, wegetariańskie, bezglutenowe, koktajl detox, genodiet 
czy zdrowy słoik.

F.H.U. DIETERING Dorota Gołyźniak, Stara Wieś 219 33-325 Krużlowa Wyżna, tel. 534 777 793; 537 444 030, 
e-mail: biuro@dietering.com, zamówienia: zamowienia@dietering.com

 Erbet
ERBET Sp. z o.o. świadczy usługi w charakterze Generalnego Wykonawcy i zajmuje się kompleksową realizacją proce-
sów inwestycyjnych. W przeciągu swojej działalności wyspecjalizowaliśmy się w realizacji następujących segmentów 
budownictwa: obiekty administracyjne, kulturalno –oświatowe, usługowo – handlowe, sakralne, zabytkowo – muze-
alne, oświatowe i służby zdrowia, mieszkaniowe, przemysłowe oraz hotele. Precyzyjnie definiujemy i minimalizujemy 
ryzyko finansowe, techniczne oraz administracyjne, dzięki czemu nadzorowane przez nas procesy budowlane przebie-
gają terminowo i zgodnie ze sztuką budowlaną.

Ul. Węgierska 148B; 33 – 300 Nowy Sącz
www.erbet.pl

 Fabryka Okien Dako Sp. z o.o.
DAKO jest liderem branży stolarki otworowej, obecnym na rynku od ponad piętnastu lat. Nasza oferta obejmuje okna 
i drzwi z PVC, drewna, aluminium, ogrody zimowe, bramy garażowe i przemysłowe, rolety, roletki tekstylne i moskitie-
ry, a także konstrukcje aluminiowe (fasady obiektów, witryny sklepowe, ścianki działowe  itp.) oraz konstrukcje stalo-
we, w tym także drzwi przeciwpożarowe. Produkty grupy DAKO powstają przy użyciu najnowszej generacji maszyn do 
produkcji stolarki otworowej, w obiektach produkcyjnych o łącznej powierzchni ponad 20 000 metrów.

Al. Piłsudskiego 88, 33-300 Nowy Sącz
http://dako.eu/WP/pl/

 Biuro Rachunkowe Dekret
Jagiellońska 48A/4, 33-300 Nowy Sącz
http://www.dekret.sacz.pl/

 Dom Kawy i Wina
Bulwary Dietla 13, 33-380 Krynica-Zdrój
http://www.dkiw.pl/
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 Zakład Przetwórstwa Mleczarskiego „DOMINIK” Sp. z o.o.
Zakład Przetwórstwa Mleczarskiego „DOMINIK” Sp. z o.o. to jedna z niewielu prywatnych mleczarni w Polsce połu-
dniowej. ZPM „DOMINIK” cieszy się opinią solidnego wytwórcy produktów mleczarskich, a logo firmy stało się swo-
istym „znakiem jakości”, dobrze rozpoznawalnym na lokalnym rynku. 

ul. Dąbrowa 6a, 33-311 Wielogłowy
http://www.zpm-dominik.pl/

 Tartak Drewmex
ul. Królowa Górna 201, 33-334 Kamionka Wielka,
http://www.drewmex.mnet.pl

 Dunajec Sp. z o.o.
Spółka z o.o. „Dunajec” została utworzona w 2007r. w drodze porozumienia „Związku gmin Jeziora Rożnowskiego”, 
którą tworzyły gminy: Łososina Dolna, Korzenna, Chełmiec, Czchów, Gródek n/D. Została ona utworzona w celu reali-
zacji zadań z zakresu ochrony środowiska. 

Gródek nad Dunajcem 28, 33-318 Gródek nad Dunajcem
http://dunajec-grodek.pl/

 Centrum Handlowe EUROPA II PLAZA
Centrum Handlowe EUROPA II PLAZA w Nowym Sączu. 117 stoisk w jednym miejscu.

ul. Nawojowska 1, 33-300 Nowy Sącz
http://europaplaza.com.pl/

 Beskid. Fabryka mebli
Jesteśmy producentem mebli tapicerowanych, krzeseł i stołów. 

Łabowa 21, 33-336 Łabowa
http://www.fabrykabeskid.pl/
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 Lodziarnia Fanaberia
”Firma rodzinna, produkcja i sprzedaż naturalnych lodów, bez glutenu, bez laktozy, z mleka koziego, krowiego, owcze-
go i bez mleka. Używamy tylko sprawdzonych surowców, mleko i śmietanę z mleczarni DOMINIK. Używamy do pro-
dukcji w sezonie świeżych owoców. Oryginalna, włoska rzemieślnicza metoda produkcji lodów. Zawsze w sezonie 
ponad 30 smaków w ofercie. Zawsze w tygodniu nowy autorski smak lodów. Uznawana przez klientów za najlepszą 
w mieście - kawa LAVAZZA”.

ul. Jagiellońska 15, Nowy Sącz

 Firma Farbol Stanisław Olszak
Hurtownia farb i lakierów FARBOL istnieje od 1991 roku. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w sprzedaży najwyższej 
jakości farb i lakierów. 

ul. Bartosza Głowackiego 38, 33-300 Nowy Sącz
http://www.farbol.pl/

 Fundacja Tarcza
Fundacja w swoich działaniach dąży do przeciwdziałania wielu patologiom społecznym. Przemoc domowa, społeczna 
alienacja i wykluczenie to tematy i zjawiska, wymagające wiele uwagi ze względu na swój wielopoziomowy destruk-
cyjny charakter. 

ul. Borelowskiego 27A, 33-300 Nowy Sącz
http://fundacjatarcza.pl/

 Fundacja Aktywnych Obywateli im. Józefa Dietla
FAO to połączenie tradycyjnego dziennikarstwa, nowych mediów i miejskiego marketingu oraz przestrzennej i este-
tycznej troski o polskie miasta. Jako merytoryczny partner szczebla publicznego oraz konsultant sektora samorządo-
wego i prywatnego chętnie dzielimy się swoją wiedzą i doświadczeniem. Wspólnie z naszymi partnerami każdego roku 
zrealizujemy kilkanaście dużych projektów społecznych.

Os.Złota Podkowa 32/16 31-352 Kraków
http://www.aktywniobywatele.pl/

 FURINI - Świat Puf i Foteli
ul. Magazynowa 3, 33-340 Stary Sącz
http://www.furini.pl
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 GOBOX Nowy Sącz
Zakres usług: instalacje przemysłowe, chłodnictwo, klimatyzacja, energia odnawialna, wentylacja.

Mikołaja Kopernika 11, 33-300 Nowy Sącz
http://gobox.com.pl/nowy-sacz/

 GOSDROB Family Sp. z o. o. Sp. K.
GOSDROB Family Sp. z o. o. Sp. k. to sądecka firma rodziny Porembów, działająca pod tą nazwą od 2013 roku. Korze-
nie firmy sięgają roku 1984.
W ofercie firmy znajdą Państwo mięso drobiowe pochodzące z naszej ubojni oraz bardzo szeroki wachlarz produktów 
mięsnych i wędliniarskich. Indyki i kurczaki do uboju pozyskiwane są od sprawdzonych kontrahentów, którzy w swojej 
produkcji karmią je paszami wyprodukowanymi w POLSCE pod nadzorem lekarzy weterynarii.
GOSDROB FAMILY – MIĘSO I WĘDLINY NA KAŻDY STÓŁ !

ul. Fryderyka Chopina 6A, 33-300 Nowy Sącz
http://www.gosdrob.pl/

 GRAND Andrzej Grygiel
Grand powstał w 1984 jako Zakład Ślusarski w garażu rodzinnym Gryglów o powierzchni 24m2. Z biegiem lat Grand 
oparł działalność na trzech filarach: budownictwie, turystyce i przeróbce metalu. 

Korzenna 91, 33-322 Korzenna, 18 441 70 56, 500 048 679
www.grand200.pl
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 FIRMA CUKIERNICZO-GASTRONOMICZNA‚ „GRZEŚ’’ RENATA ZĄBER 
I GRZEGORZ ZĄBER

FCG GRZEŚ R. Ząber G. Ząber s. c. 33-335 Nawojowa ul. Krańcowa 4 istnieje od 1999 r. i jest jednym z wiodących 
producentów wyrobów cukierniczych i gastronomicznych na Sądecczyźnie i w Małopolsce. Zapewnia w pełni fachową 
organizację imprez okolicznościowych w swoim Domu Weselnym oraz w formie cateringu. Na przestrzeni prowadzo-
nej działalności nastąpił znaczący wzrost pod względem wielkości i technologii co przynosi korzyści społeczne i ekono-
miczne. Dodatkowo prowadzi działalność charytatywną. 

Nawojowa 594, 33-335 Nawojowa
http://www.cukierniagrzes.pl/

     

 H3 Project Monika Hajn
Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków.

ul. Wilczyńskiego 25d/25, 33-300 Nowy Sącz
http://h3projekt.pl/

 HM Design
Jesteśmy firmą wyspecjalizowaną w produkcji pojedynczych egzemplarzy designerskich mebli na zamówienie klien-
tów.W swojej ofercie posiadamy kilkadziesiąt wzorów zaprojektowanych z niebywałą starannością i zaspokajających 
najbardziej wyrafinowane gusta naszych klientów. Jako jedyna firma w branży meblowej produkujemy meble pat-
chworkowe, o bryłach specjalnie zaprojektowanych do tego typu tapicerki. Realizujemy zlecenia hoteli i restauracji 
na meble nietypowe wg indywidualnych projektów.W kolekcji znajduje się kilkaset rodzajów tkanin i skór najlepszych 
włoskich producentów. Komponenty użyte do produkcji, to głównie wysokiej jakości sklejka, drewno bukowe, wy-
sokoodbojne pianki i szczotkowana stal nierdzewna. Współpracujemy z najlepszymi projektantami z branży. Oprócz 
produkcji mebli, które znajdują się w naszej ofercie zajmujemy się także wdrażaniem i produkcją nowych projektów 
na zamówienie polskich designerów czy firm meblowych.

Nowosądecka 27, 33-335 Nawojowa 
http://www.hmdesign.pl/
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 HONER okna, drzwi, bramy, zabudowa wnęk 
Firma Honer, jako wieloletni dostawca okien, drzwi, bram oraz systemów do zabudowy wnęk oferuje wysoką jakość 
oraz atrakcyjne ceny. Jesteśmy HONERNIE dobrzy w tym co robimy! Decydując się na wybór okien czy drzwi, które po-
siadamy w ofercie, mają Państwo pewność że zaproponujemy Państwu optymalne rozwiązanie, najlepiej dopasowane 
do naszych potrzeb. Wieloletnia znajomość rynku oraz doświadczenie, pozwalają na przygotowanie naszej oferty tak, 
aby składała się ona z najlepszych profili i rozwiązań od sprawdzonych i rzetelnych producentów.

ul. Klasztorna 45, 33-300 Nowy Sącz, telefony: 18 444 27 02 , 18 444 27 87, e-mail: honer@honer.pl
http://honer.pl/

 Huzar Sp. z o.o.
Nieprzerwanie od 1997 roku wyznaczamy nowe standardy i tworzymy te same uwielbiane produkty. Wkrótce będzie 
ich jeszcze więcej!

ul. Tarnowska 161, 33-395 Nowy Sącz
http://www.miody-huzar.pl/

 iOpen
iOpen powstał w 2012 roku jako pierwszy i jedyny taki w naszym regionie salon sprzedaży produktów Apple w Galerii 
Sandecja a także Serwis i Wsparcie dla klientów. iPhone, iPad czy MacBook? Doświadczony zespół iOpen z uśmiechem 
daje przyjemność poznawania fantastycznych rozwiązań Apple. W ofercie również setki markowych akcesoriów i pe-
ryferiów. Masz jakiś problem ze swoim „jabłkiem”? W iOpen załatwisz każdą sprawę serwisową i otrzymasz wsparcie 
dotyczące użytkowania wszystkich produktów Apple. Tysiące zadowolonych klientów są dzisiaj dumą i wizytówką 
firmy. Myślisz o Apple? Zapraszamy do iOpen.

iOpen Robert Sztaba, Węgierska 170 lok.67, 33-300 Nowy Sącz
www.iopen.pl
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 Inter Cars S.A.
Inter Cars SA to największy dystrybutor części zamiennych do samochodów osobowych, dostawczych i ciężarowych.

Węgierska 147, 33-300 Nowy Sącz
http://intercars.com.pl/

 Grupa INTER-BIS
INTER-BIS to grupa wyspecjalizowanych podmiotów oferujących kompleksowe zaopatrzenie przedsiębiorstw produk-
cyjnych, hurtowni, sklepów oraz Klientów indywidualnych w zakresie technologii dla przemysłu budowlanego, drzew-
nego i metalowego.Grupa INTER-BIS zajmuje się produkcją drabin, rusztowań, dystrybucją profesjonalnych narzędzi, 
maszyn i urządzeń do obróbki drewna oraz wynajmem i sprzedażą innowacyjnych systemów szalunkowych.

ul. Asnyka 8 - 33-300 Nowy Sącz
http://www.inter-bis.pl/

 Jazda Konna REVE
Przestronne boksy, doskonale przygotowana ujeżdżalnia i malownicze tereny. To wszystko i jeszcze więcej ma Państwu 
do zaoferowania stajnia Reve. Położona w Nowym Sączu, około 4 km od centrum miasta, a jednocześnie niedaleko od 
Miasteczka Galicyjskiego. Stajnia istnieje od 2008 roku. Obecnie posiada jedno stanowisko, a także 6 przestronnych 
boksów - 4 nowe oraz 2 wyremontowane. Należące do stajni pastwiska zajmują blisko 4 hektary łąk.

ul. Świt 7, 33-300 Nowy Sącz
http://www.jazdakonnareve.pl/

 JK Auto Szyby Samochodowe - FHU JK Jerzy Kaleta
Firma „JK” Jerzy Kaleta już od 20 lat zajmuje się szybami samochodowymi. Przez ten czas zgromadziliśmy ogromne 
doświadczenie, które codziennie owocuje zadowolonymi z naszych usług klientami.

ul. Emilii Plater 7, 33-300 Nowy Sącz
http://jkszyby.pl/

 Firma Jubilerska Pietrzkiewicz, Salon Jubilerski Daris
Nasza firma założona w 1990 roku z początku działała jako „zakład złotniczy świadczący usługi dla ludności”. Z cza-
sem, zdobywając klientów i doświadczenie wypracowaliśmy styl zaspakajający szerokie grono odbiorców z kraju i z za-
granicy. Między innymi dzięki sugestiom naszych klientów, którzy stali się naszymi przyjaciółmi, postanowiliśmy zaofe-
rować naszą biżuterię na większą skalę uczestnicząc w targach krajowych i zagranicznych.

Jagiellońska 17, 33-300 Nowy Sącz, jubilerpietrzkiewicz@wp.pl, (18) 440-71-72
www.pietrzkiewicz.com.pl
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 Kancelaria Adwokacka Adwokat Barbara Ferenc-Karolczyk
Oferujemy kompleksowe usługi prawne na rzecz podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych.
Prowadzimy sprawy z zakresu prawa:
• gospodarczego (rejestracja spółek, zgłaszanie zmian do KRS, sporządzanie umów, statutów);
• weterynaryjnego, sanitarnego i żywnościowego;
• cywilnego (sprawy odszkodowawcze, spadkowe, o zachowek, o zasiedzenie);
• rodzinnego (rozwód, alimenty, kontakty z dzieckiem, podział majątku);
• administracyjnego.
Zaufali nam prężnie rozwijający się przedsiębiorcy i klienci indywidualni.

ul. Jana Pawła II 23, 33-300 Nowy Sącz tel. 18 547 04 08, 608 682 978
biuro@kancelariabfk.pl

 Kasina SKI
Kasina SKI to idealna propozycja dla entuzjastów narciarstwa. Nasze wyciągi i stoki narciarskie na najwyższym pozio-
mie.

Kasina Wielka 672, 34-741 Kasina Wielka
http://www.kasinaski.pl/

 Piekarnia u Klaczaka S.C. Marta Klaczak Mróz Elżbieta Margraf
„Piekarnia u Klaczaka S.C. Marta Klaczak Mróz Elżbieta Margraf” to przedsiębiorstwo zajmujące się piekarnictwem 
i zapewniające niezwykle obszerną paletę dobrych wypieków najlepszej klasy. Oferta firmy spotyka się z dużym za-
interesowaniem klientów z uwagi na wysoki standard obsługiwania, a dodatkowo korzystne warunki finansowe. 
Piekarnia nieustannie pragnie sprostać wymaganiom każdego klienta i troszczy się o polepszanie wyrobów w kwestii 
smaku oraz jakości.

ul. Lwowska 51, 33-300 Nowy Sącz

 KNC. Nieruchomości
Oferty nieruchomości biur i pośredników nieruchomości działających na terenie calego kraju. 

ul. Jagiellońska 16, 33-300 Nowy Sącz
http://www.cons2.wsn.pl/
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 Konspol Holding Sp. z o.o.
Konspol to najwyższej jakości produkty z mięsa kurczaka. W naszej ofercie znajdziecie m.in. wyroby z 100% mięsa 
kurczaka, bez glutenu i bez konserwantów.

ul. Grottgera 40, 33-300 Nowy Sącz
http://www.konspol.com.pl/

 Przedsiębiorstwo Produkcji Lodów Koral - Józef Koral sp. j.
Przedsiębiorstwo Produkcji Lodów KORAL z siedzibą w Nowym Sączu będące własnością braci Józefa i Mariana Koral 
rozpoczęło swoją działalność w 1979 roku. Z małego zakładu rzemieślniczego produkującego lody cukiernicze na 
przestrzeni wielu lat firma przekształciła się w największego w Polsce producenta lodów.

ul. Legionów 2, 33-300 Nowy Sącz
http://www.koral.com.pl/

 „KRAB’’ Sklep rybno-spożywczy
Sklep rybny „KRAB” rozpoczął swoją działalność w branży rybnej już w 1987 roku. Obecnie posiadamy 4 sklepy firmo-
we, które z powodzeniem działają na terenie Nowego Sącza.

ul. Lwowska 26, 33-300 Nowy Sącz
http://www.sklepy-krab.pl/

 Kryniczanka - Naturalna Woda Mineralna
KRYNICZANKA pochodzi ze źródła „Zdrój Główny” bijącego z głębi ziemi przed Pijalnią Główną w Krynicy-Zdroju, 
odkrytego w 1793 roku.

Ul. Nowotarskiego 9/4, Krynica Zdrój, Nowy Sącz
www.kryniczanka.pl

 Kryształ. Centrum szkła
Hurtownia szkła i luster. KRYSZTAŁ to renomowany znak solidności i rzetelności, fachowego doradztwa i profesjonal-
nego wykonania.

ul. Jana Kochanowskiego 5, 33-300 Nowy Sącz
http://www.krysztal.pl/

 Lemon Resort Spa - Hotel w Beskidach
Lemon Resort Spa - Hotel w Beskidach - miejsce, w którym można prawdziwie odpocząć wśród uroków natury.

Gródek nad Dunajcem 83, 33-318 Gródek nad Dunajcem
http://www.lemonresort.pl/
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 Zakłady Mięsne Wiesław Leśniak
Jako wieloletni producent wędlin zapewniamy naszym klientom uznaną markę. Od początku działalności firma kieru-
jąca się zasadą zachowania tradycyjnych receptur i jakością, jakiej oczekują od nas klienci. Firma nie zabiega o tytuły 
i nagrody, lecz o satysfakcję klienta.

ul. Axentowicza 20a, 33-300 Nowy Sącz, tel. +48 18 443 03 02, +48 18 443 10 11, +48 607 961 900, fax +48 
18 443 09 58, biuro@zmlesniak.pl, http://zmlesniak.pl/

 Nieruchomości LIDER
Nasza firma oferuje pomoc w sprzedazy, najmie i zakupie wymarzonej nieruchomości. Służymy pomocą w zakresie do-
radztwa, weryfikacji dokumentów, pomocy prawnej, geodezyjnej i budowlanej. Zajmujemy się kompleksową obsługą 
mieszkań na wynajem.

ul. Lwowska 31, Nowy Sącz
http://www.lider-ns.pl/

 LogosTour
Podróżujemy od 1981 roku, zbierając przeżycia, doznania, smaki i zapachy. Wybieramy miejsca, które zaskakują i za-
chwycają. Współpracujemy z ludźmi, dla których podróże i poznawanie innych kultur to prawdziwa pasja. 

33-300 Nowy Sącz, ul. Długosza 61
https://logostour.pl/

 Lodziarnia „Lwowianka” – Argasińscy
Lody firmy Argasińscy produkowane są z naturalnych składników, bez chemicznych konserwantów w oparciu o recep-
tury nie zmienione od 70 lat.

ul. Kościuszki 9, 33-300 Nowy Sącz
http://www.argasinscy.pl

 Jarosław Łatka ŁAT - KAM
Łat-Kam to szeroki wybór kamienia naturalnego dla twojego domu. Wieloletnie doświadczenie w branży kamieniar-
skiej, miła i fachowa obsługa, zaangażowanie sprawiają, że jesteśmy partnerem na miarę Twoich potrzeb. Łat-Kam 
to także: skład budowlany, kleje, fugi, i impregnaty. Świadczymy również usługi wykonawcze począwszy od małych 
projektów, aż po bardzo duże inwestycje. Gwarantujemy najwyższą jakość w przystępnej cenie dla każdego z naszych 
klientów.

ul. Marcinkowicka 31, 33-395 Chełmiec 
http://www.latkam.nowysacz.com.pl
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 Łącki Bank Spółdzielczy
Łącki Bank Spółdzielczy to jedna z najstarszych spółdzielczych instytucji bankowych na Sądecczyźnie. Pierwsze Walne 
Zebranie zorganizowane przez grono działaczy i obywateli, którzy zadeklarowali przystąpienie do spółdzielni odbyło 
się 28 stycznia 1900 roku – powołano Spółkę Oszczędności i Pożyczek w Łącku. Stowarzyszenie z nieograniczoną po-
ręką obejmowało swoim zakresem wsie: Czerniec, Kicznię, Łącko, Maszkowice, Szczereż, Wolicę, Wolę Kosnową, Wolę 
Piskuliną, Zabrzeż, Zagorzyn i Zarzecze. 

Łącko 814, 33-390 Łącko, telefon: (18) 444-60-21, 444-58-73, fax: (18) 444-55-44
http://www.bslacko.pl/

 Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego SA
Wiodąca, regionalna instytucja działająca na rzecz rozwoju biznesu. Specjalizuje się w obsłudze przedsiębiorstw, za-
pewniając kompleksowy know-how i nowoczesne rozwiązania finansowe. Świadczy usługi w zakresie pozyskiwania 
środków unijnych i pomaga bezpiecznie inwestować w Małopolsce. Aktywnie wspiera eksport, oferując profesjonalne 
doradztwo i dostęp do międzynarodowej sieci kontaktów. 

ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków
http://www.marr.pl/

 P.B.I. MACHNIK Sp. z o.o. 
Firma P.B.I. MACHNIK Sp. z o.o. istnieje od 1985 r. Podstawową działalnością firmy jest wykonywanie robót inżynie-
ryjno budowlanych: w szczególności kompleksowa budowa sieci kanalizacyjnych i wodociągowych wraz z obiektami 
towarzyszącymi takimi jak: pompownie i oczyszczalnie ścieków oraz budowa dróg, chodników, mostów. Posiadamy 
wysoko wykwalifikowaną kadrę inżynierską wraz z profesjonalnymi brygadami oraz nowoczesnym sprzętem. Staramy 
się, aby wykonywane przez nas inwestycje cechowały się najwyższą jakością.

ul. Mochnaczka Wyżna 118, 33-380 Krynica-Zdrój,
http://www.machnik.pl

 Małopolski Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.
Małopolski Fundusz Poręczeń Kredytowych jest wyspecjalizowaną instytucją nastawioną na wspieranie rozwoju ma-
łych i średnich przedsiębiorstw poprzez ułatwienie im dostępu do finansowania dłużnego w drodze udzielania po-
ręczeń na zaciągane kredyty i pożyczki. Celem Funduszu jest jednocześnie pośrednio tworzenie nowych miejsc pracy 
poprzez pobudzanie rozwoju przedsiębiorczości.

ul. Nawojowska 4, 33-300 Nowy Sącz, tel/fax: +48 18 444 47 96, e-mail: biuro@poreczenia.pl
http://www.poreczenia.pl/
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 Małopolskie Centrum Kultury Sokół w Nowym Sączu
Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ istnieje od 1975 r. Nawiązuje do tradycji Towarzystwa Gimnastycznego SOKÓŁ, 
którego budynek stał się siedzibą instytucji w 1993 r. Ten historyczny obiekt, dzięki zakończonej w 2004 r. rozbudowie 
i modernizacji, pozwala organizować spektakle teatralne i operowe, festiwale, przeglądy, konkursy, koncerty o zasięgu 
regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym.
Częścią MCK są: Kino SOKÓŁ, Galeria Sztuki Współczesnej BWA SOKÓŁ, Galeria JATKI i Instytut Europa Karpat. Ważną 
częścią naszej działalności jest wspieranie szeroko rozumianej kultury ludowej.

Jana Długosza 3, 33-300 Nowy Sącz
http://www.mcksokol.pl/

 F.H.U. Masterfol Łukasz Maciak
Jesteśmy Firmą z 10-cio letnim stażem na małopolskim rynku budowlanym. Zajmujemy się głównie dystrybucją mate-
riałów budowlanych, zaopatrujemy również wykonawców oraz klientów indywidualnych. Specjalizujemy się w sprze-
daży wyrobów przeznaczonych do zabudowy poddaszy, wykonywania elewacji oraz prac ziemnych związanych z izo-
lacją budynków. W nowo otwartym punkcie handlowym przy ul. Dunajcowej w Nowym Sączu dysponujemy również 
mieszalnikiem farb i tynków renomowanej firmy.

ul. Dunajcowa 60, 33-300 Nowy Sącz, tel: +48 696-074-212, fax: 18 262-17-07
www.masterfol-folie.pl

 Centrum Medyczne MEDIKOR 

Szpital MEDIKOR zapewnia profesjonalną opiekę w zakresie położnictwa, specjalistycznej terapii dla noworodków, 
w tym intensywnej terapii wcześniaków, oraz  leczenia schorzeń kobiecych. Świadczenia realizowane są bezpłatnie 
w ramach kontraktu z NFZ. Szpital zdobył tytuł „Lidera Małopolski” za upowszechnianie wysokiej jakości położnictwa 
i ginekologii. Jednostka zajęła wysokie miejsce w audycie społecznym szpitali położniczych. Szpital został uhonorowa-
ny tytułem „Przedsiębiorca roku 2016”.

Szpital Położniczo-Ginekologiczny MEDIKOR, ul. Rzemieślnicza 5, 33-300 Nowy Sącz, szpital@medikor.pl, 
tel. 18 473 13 80, faks 18 477 88 55, www.medikor.pl
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 Met-Cool. Dyrek R.
ul. Krakowska 21, 33-300 Nowy Sącz
http://www.metcool.pl/

 Małopolska Izba Rolnicza
W 2006 r. obchodzono 110 rocznicę powstania pierwszych struktur samorządu rolniczego na ziemiach polskich i 10-le-
cie Krajowej Rady Izb Rolniczych.

os. Krakowiaków 45a/15, 31-964 Kraków
http://www.mir.krakow.pl/

 Mo-Bruk S.A.
Mo-BRUK od 1985 roku prowadził działalność w formie jednoosobowej działalności gospodarczej pod firmą „Mo–
Bruk” Józef Mokrzycki. Do 1996 roku przedmiotem działalności była produkcja wyrobów z lastriko (płytki, parapety, 
schody) a głównymi odbiorcami produktów byli klienci indywidualni. Od 1996 roku Firma realizuje działalność związa-
ną z szeroko rozumianą gospodarką odpadami, obejmującą: składowanie, utylizację i recykling. 

Niecew 68, 33-322 Korzenna
http://mobruk.pl/

 Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach jest państwową jednostką organizacyjną, posiadającą 
osobowość prawną, nadzorowaną przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Świadczy kompleksowe doradztwo rol-
nicze ukierunkowane na pomoc rolnikom w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych. Oferta doradcza MODR jest 
skierowana do rolników i mieszkańców obszarów wiejskich. Ośrodek działa na terenie województwa małopolskiego; 
siedziba MODR mieści się w Karniowicach koło Krakowa, a we wszystkich powiatach województwa zlokalizowane się 
Powiatowe Zespoły Doradztwa Rolniczego.

Karniowice, os. XXXV-lecia PRL 9, 32-082 Bolechowice
http://www.modr.pl/
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 Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego
Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Nowym Sączu jest wojewódzką samorządową osobą prawną, powoływaną 
i nadzorowaną przez Zarząd Województwa Małopolskiego. Do głównych zadań Ośrodka należy organizowanie egza-
minów państwowych sprawdzających kwalifikacje osób ubiegających się o uprawnienie do kierowania pojazdami oraz 
kierujących pojazdami.

Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Nowym Sączu: ul. 29 listopada 10, 33-300 Nowy Sącz, 
Sekretariat: tel. 18 449 08 80, Dział szkoleń: tel. 18 449 08 99, www.mord.pl 
Oddział Terenowy w Nowym Targu: ul. Wojska Polskiego 9, 34-400 Nowy Targ, tel. 18 265 78 32

 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nowym Sączu
MOSiR w Nowym Sączu - kryta pływalnia, hala sportowa, korty tenisowe, stadiony, SPA, lodowisko.

Nadbrzeżna 34, 33-300 Nowy Sącz
http://www.mosir-ns.pl/

 MOTO SOWA Wojciech Sowa
MOTO SOWA Wojciech Sowa - Autoryzowany Dealer Fiat. Ideą naszego działania jest zapewnienie wysokiej jako-
ści usług, gwarancji wykonywania umów, pełnego profesjonalizmu i ponadstandardowej obsługi Klienta. Oferujemy 
kompleksowe usługi motoryzacyjne: sprzedaż i serwis samochodów osobowych oraz ciężarowych marki Fiat, sprzedaż 
części zamiennych, naprawy blacharsko-lakiernicze, mechaniczne, elektryczne oraz całodobową POMOC DROGOWĄ.

Wielopole 140, 33-311 Wielogłowy
http://www.motosowa.pl/

 Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Nowym Sączu to nowoczesne przedsiębiorstwo energetyczne po-
wstałe w grudniu 1996 r. w wyniku restrukturyzacji MPGKiM. Specjalizujemy się w wytwarzaniu i przesyle energii 
cieplnej zarówno dla celów centralnego ogrzewania jak i do podgrzewu centralnej ciepłej wody.

ul. Jeremiego Wiśniowieckiego, 33-300 Nowy Sącz
http://www.mpec.nsi.pl
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 Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. w Nowym Sączu
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Nowym Sączu to firma o kilkudziesięcioletniej tradycji. Oprócz świad-
czenia usług przewozu osób na  obszarze miasta Nowego Sącza, Starego Sącza, gmin Kamionka Wielka, Nawojowa, 
Podegrodzie oferuje usługi z zakresu reklamy, sprzedaży paliwa oraz naprawy klimatyzacji. Inwestując w zakup nisko-
podłogowego i niskoemisyjnego taboru oraz Inteligentne Systemy Transportowe podnosi jakości świadczonych usług, 
co plasuje je w pierwszej dziesiątce najlepszych przedsiębiorstw komunikacyjnych w Polsce. 

ul. Stanisława Wyspiańskiego 22, 33-300 Nowy Sącz
http://www.mpk.nowysacz.pl/

 Spółdzielnia Pracy „Muszynianka”
Naturalna woda mineralna z dużą zawartością najcenniejszych biopierwiastków - magnezu i wapnia.

ul. Tadeusza Kościuszki 58,33-380 Krynica Zdrój
https://www.muszynianka.pl

 Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu
Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu od 1999 r. jest Instytucją Kultury Województwa Małopolskiego. Główną siedzibą 
muzeum jest Dom Gotycki, gdzie można oglądać stałe ekspozycje dawnej sztuki z terenu Sądecczyzny i wystawy cza-
sowe z dziedziny historii, kultury i sztuki. Muzeum ma 6 oddziałów: Galerię Marii Ritter i Stare Wnętrza Mieszczańskie, 
Miasteczko Galicyjskie, Sądecki Park Etnograficzny mieszczące się w Nowym Sączu oraz Muzeum Nikifora w Krynicy-
-Zdroju, Muzeum Lachów Sądeckich w Podegrodziu i Muzeum Pienińskie w Szlachtowej.

ul. Lwowska 3, 33-300 Nowy Sącz 
http://www.muzeum.sacz.pl/

 Newag S.A
NEWAG S.A to nowo cze sna spółka, z tra dy cjami się ga ją cymi roku 1876. Jako jedna z naj star szych firm kole jo wych 
w Pol sce NEWAG S.A ma wie lo let nie doświad cze nie w moder ni za cji i pro duk cji taboru kole jo wego, pro duk cji tram wa-
jów i pojaz dów metra.

ul. Wyspiań skiego 3, 33–300 Nowy Sącz
http://www.newag.pl/

 Norlys Sp. z o.o.
NORLYS to międzynarodowy holding specjalizujący się w produkcji i sprzedaży oświetlenia zewnętrznego.

ul. Zawiszy Czarnego 7, 33-300 Nowy Sącz
http://norlys.pl/
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 NOVA Sp. z o.o.
NOVA Sp. z o.o. prowadzi działalność w trzech głównych obszarach: odpady, energia i środowisko. W zakresie go-
spodarki odpadami, działania koncentrują się na zbieraniu, transporcie, odzysku, przetwarzaniu i unieszkodliwianiu 
odpadów komunalnych oraz niebezpiecznych. W obszarze energii, działania polegają na wytwarzaniu energii elek-
trycznej i ciepła z OZE. Działalność środowiskowa opiera się na racjonalnym korzystaniu z jego zasobów, monitoringu 
i zapobieganiu zmianom antropogenicznym.

Biuro Zarządu: ul. Śniadeckich 14, 33-300 Nowy Sącz, Zakład Zagospodarowania Odpadów: ul. Tarnowska 
120, 33-300 Nowy Sącz, http://www.nova-ns.eu/

 NYCZ INDUSTRIES SP. z o.o.
Hurtownia gwoździ oraz wyrobów śrubowych i narzędzi.

ul. Zdrojowa 32, 33-300 Nowy Sącz, ul. Krakowska 28, 33-300 Nowy Sącz, ul. Orawska 6, 33-300 Nowy Sącz
http://www.nyczsklepy.pl/

 OknoPlus Sp. z o.o.
OknoPlus to nie tylko wiodący producent stolarki okiennej i drzwiowej o wieloletnim stażu w branży, ale przede 
wszystkim zespół profesjonalistów, którzy każdego dnia inspirują się wzajemnie, wymieniając się wiedzą, pomysłami 
oraz doświadczeniem.

ul. Węgierska 211 33-300 Nowy Sącz
http://www.oknoplus.com.pl/

 OLD CAR
Firma OLD-CAR istnieje na rynku od 1996 r. Lata doświadczeń, specjalistyczne maszyny i urządzenia, fachowa obsłu-
ga spełni Państwa oczekiwania w zakresie zakupu opon i felg, naprawy opon, wyważania kół oraz profesjonalnej 
naprawy felg aluminiowych i stalowych. Indywidualne podejście do każdego klienta wyróżnia OLD-CAR pozytywnie 
w branży motoryzacyjnej.

ul. Krajewskiego 27, 33-300 Nowy Sącz
www.old-car.pl/

 ORION Meble
W swojej ofercie posiadamy mnóstwo modeli mebli, które z przyjemnością prezentujemy państwu w naszym salonie 
wystawienniczym w Wielogłowach. Profesjonalnie przygotowani pracownicy naszego salonu doradzą w wyborze na-
wet najbardziej wymagającym klientom, a współpracujący z nami architekci zaaranżują każde wnętrze.

ul. Wielogłowy 85, 33-311 Wielogłowy
http://www.orionmeble.pl/

 Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Nowy Sącz
OSM w Nowym Sączu produkuje mleko, śmietanę, kefiry oraz maślanki i jogurty. Ekologiczne produkty mleczne, na-
biał.

ul. Flisaków 1, 33-300 Nowy Sącz
http://www.osmnowysacz.pl/
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 Ośrodek Chirurgii Oka Prof. Zagórskiego w Nowym Sączu
Ośrodek Chirurgii Oka w Nowym Sączu oferuje konsultacje okulistyczne, badania diagnostyczne, zabiegi ambulatoryj-
ne (m.in. laseroterapia siatkówki) oraz pełen zakres zabiegów chirurgicznych.

Al. Stefana Batorego 88, 33-300 Nowy Sącz
http://www.ocho.pl/pl

 Ośrodek Narciarski ‚Henryk-Ski’
Ośrodek Narciarski Henryk-Ski znajduje się na zboczu Góry Krzyżowej (812 m.), w samym centrum Krynicy-Zdrój. 
W jego skład wchodzą dwie 4-osobowe koleje krzesełkowe, wyciąg orczykowy oraz wyciąg taśmowy. Średnie na-
chylenie stoku sprawia iż stacja ta jest idealnym miejscem dla początkujących i średniozaawansowanych narciarzy. 
Bezpośrednio przy dolnej stacji wyciągu znajduje się nasza „Gospoda u Krakowiaka „w której nasi narciarze mogą 
się ogrzać przy kominku, spróbować smacznej, regionalnej kuchni i zregenerować siły. Do dyspozycji gości oddajemy 
również wypożyczalnię nart, przechowalnię sprzętu i bezpłatny parking. Zapewniamy także wykwalifikowaną kadrę 
instruktorów dla początkujących narciarzy i snowboardzistów.

ul. Zielona 9, 33-380 Krynica – Zdrój, tel. (+48) 660 496 661, biuro@henryk-ski.pl

 Sądecka Grupa Producentów Owoców i Warzyw „Owoc Łącki” Sp. z o.o
Sądecka Grupa Producentów Owoców i Warzyw „Owoc Łącki” Sp. z o.o. działa na rynku od 2003 roku. Grupa wypo-
sażona jest w linię sortowniczą z rozładunkiem wodnym do wstępnego sortowania owoców. Aktualnie posiadamy 39 
komór chłodniczych z kontrolowaną atmosferą, dzięki czemu owoce zachowują swoje walory zarówno odżywcze, jak 
i smakowe. Aktualnie wdrożona jest również produkcja soków mętnych. Przedsiębiorstwo stale doskonali nie tylko 
infrastrukturę techniczną, ale również metody zarządzania. Wysoki standard produktów i zakładu potwierdzają certy-
fikaty: IFS Food Certificate oraz Certificate_BRC.

Łącko 761, 33-390 Łącko
http://www.owoclacki.pl

 Park M: Stary Sącz
Centrum Park M świadczy kompleksowe usługi z zakresu architektury krajobrazu oraz zagospodarowania terenów 
zielonych.

ul. Piaski 12, 33-340 Stary Sącz
http://www.park-m.pl/
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 Dom Weselny w Moszczenicy “U Pasonia”
Nasza ofertę kierujemy do tych, którzy poszukują miejsca do zorganizowania wesela w ciekawej okolicy i gotowi są 
choć przez chwilę zasmakować przyjemności życia na wsi, z dala od zgiełku wielkiego miasta.

Moszczenica Niżna 9, 33-340, Stary Sącz
http://upasonia.pl/

 Tłocznia Owoców Pawłowski Antoni Marcin Pawłowski
Tłocznia Owoców Pawłowski - pyszne i zdrowe soki owocowe i owocowo-warzywne dla całej rodziny. Naturalne soki 
tłoczone ze świeżych owoców i warzyw.

Żbikowice 21, 33-314 Łososina Dolna
http://www.sokipawlowski.pl/

 BM FOKA - Ekologiczna pralnia chemiczna
BM FOKA to sieć Ekologicznych Pralni Chemicznych. Istnieje od marca 1997 roku. Od tego czasu wypraliśmy i wyczyści-
liśmy ok 2 mln sztuk odzieży i nie tylko. Świadczymy różnego rodzaju usługi pralnicze z użyciem najnowszego sprzętu 
renomowanych firm. 

33-300 Nowy Sącz ul. Gen. Długoszowskiego -Wieniawy 69, tel. 18 441-85-30, e-mail: foka@pralnia-foka.pl
www.pralnia-foka.pl

 Piwniczanka
Piwniczanka to naturalna woda mineralna bogata w najcenniejsze składniki mineralne, takie jak magnez, wapń, potas, 
wodorowęglany.

ul. Zdrojowa 13, 33-350 Piwniczna-Zdrój
http://piwniczanka.pl/

 Promedica24 Nowy Sącz
Jako lider rynku opieki domowej w Europie, oferujemy profesjonalną i dostępną alternatywę dla domów opieki. Do-
starczamy opiekę na najwyższym poziomie, dlatego dokładamy starań aby rekrutować i podnosić kwalifikacje naszej 
kadry opiekuńczej.

ul. Jana Długosza 72, 33-300 Nowy Sącz
https://promedica24.com.pl/opiekunka-osob-starszych-nowy-sacz/
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 PSS Społem w Nowym Sączu
PSS “Społem” prowadzi sieć sklepów ogólnospożywczych w Nowym Sączu. Oferujemy szeroki asortyment produktów 
najwyższej jakości – produkty regionalne, bezglutenowe oraz zdrową żywność.

ul. Staszica 7-9, 33-340, 33-300 Nowy Sącz
http://www.spolem.com.pl/

 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu oferuje studia stacjonarne i niestacjonarne o profilu praktycz-
nym, a także studia podyplomowe oraz kursy i szkolenia. Uczelnia kształci na dwunastu kierunkach I stopnia oraz na 
pięciu kierunkach II stopnia. PWSZ nieustannie rozwija swoją bazę dydaktyczną i sportową, dba o współpracę krajową 
i zagraniczną. Stwarza dogodne warunki dla edukacji młodzieży blisko miejsca zamieszkania, wychodząc naprzeciw 
potrzebom współczesnego rynku pracy. 

ul. Stanisława Staszica 1, 33-300 Nowy Sącz
http://www.pwsz-ns.edu.pl/

 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie – publiczna uczelnia typu zawodowego, utworzona na podstawie 
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 maja 1998 roku, jako pierwsza w kraju uczelnia zawodowa nowego typu 
kształcąca na poziomie licencjackim i inżynierskim.

ul. Mickiewicza 8, 33-110 Tarnów
http://pwsztar.edu.pl/

 Firma Handlowa BS Pyzik S.C
Sieć sklepów spożywczych, gdzie można przyjemnie i wygodnie zrobić zakupy.

Ignacego Paderewskiego 54, 1 Pułku Strzelców Podhalańskich 16, Nawojowska 364, 33-300 Nowy Sącz

 Supermarket Rafa
Supermarket Rafa to rodzinny sklep inny niż wszystkie. Proponujemy Państwu zakupy przyjemne, wyjątkowe, wyszu-
kane. Otoczone towarzystwem życzliwej, fachowej obsługi. 

ul. Węgierska 78, 33-300 Nowy Sącz
http://rafa-supermarket.pl/
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 Gastronomia RAJ
Jesteśmy cenionymi ekspertami w zakresie organizacji bankietów, cateringu, pikników, wesel, komunii, oraz innych 
imprez rodzinnych i zakładowych.

33-388 Gołkowice Dolne 95
http://www.gastronomiaraj.pl/

 RAMEX Sp. z o.o. S.K.A.
Od ponad 20 lat Ramex specjalizuje się w obsłudze rynku hurtowego, inwestycyjnego i detalicznego w zakresie sprze-
daży i dostawy materiałów budowlanych oraz kompleksowego wyposażenia łazienek. W ciągu kilkunastu lat istnienia 
firmy dołączyliśmy do grona wiodących dystrybutorów materiałów budowlanych na polskim rynku. Zajmujemy się 
również usługami z zakresu Transportu Krajowego i Międzynarodowego. Dzięki wysokiej pozycji jaką zajmujemy na 
rynku gwarantujemy naszym klientom najniższe ceny oraz dogodne warunki współpracy. Z nami do celu.

Nowy Sącz: ul. Wiśniowieckiego 123 C, 33-300 Nowy Sącz, tel: +48 18-444-14-04, e-mail ramex@ramex.pl
Piwniczna:ul.Węgierska 2A, 33-350 Piwniczna, tel: +48 18-446-41-23, e-mail piwniczna@ramex.pl
www.ramex.pl

 RDN Nowy Sącz
Jesteśmy lokalną rozgłośnią nadającą program z Placu Kolegiackiego w Nowym Sączu. Jest to jedyna rozgłośnia regio-
nalna z własnym całodobowym programem na Sądecczyźnie.

pl. Kolegiacki 4, Nowy Sącz
http://rdn.pl/

 NZOZ „Remedium” Sp. z o.o.
Świadczymy szeroki wachlarz usług medycznych w ramach umowy NFZ jak i komercyjnych. Dzięki nowym inwesty-
cjom, pozyskaniu nowoczesnego sprzętu, poszerzyliśmy ofertę usług dla Państwa. W zakresie opieki specjalistycznej 
współpracują z nami doświadczeni specjaliści.

ul. Poniatowskiego 2 33-300 Nowy Sącz
https://remedium.alte.pl/

 ROLBUD-INSTAL – hurtownie i sklepy hydrauliczne
W swojej 11-letniej historii w branży instalacyjno-sanitarnej zajmujemy się dostarczaniem następujących rozwiązań: 
kotły centralnego ogrzewania: na paliwa stałe, gazowe, elektryczne • rozwiązania OZE: kolektory słoneczne, systemy 
fotowoltaiczne, pompy ciepła, rekuperacja • wymienniki i zasobniki C.W.U. • stacje uzdatniania wody użytkowej - sys-
temy centralnego odkurzania • przydomowe oczyszczalnie ścieków • systemy ogrzewania podłogowego • ceramika 
łazienkowa, grzejniki, systemy wodno-kanalizacyjne i instalacyjno-sanitarne.

Nasze oddziały: ul. Lwowska 158A, Nowy Sącz , tel: 519 623 595;Gołkowice Górne 1, tel: 18 446 38 09;
ul. Węgierska 16A, Piwniczna Zdrój, tel: 18 446 54 07; Klęczany 195, tel: 18 443 34 20; www.rolbudinstal.pl
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 PHU “Romb” Salon Łazienkowy Nowy Sącz
Pełne wyposażenie do łazienek. Płytki, wanny, kabiny, meble.

ul. Lwowska 44, 33-300 Nowy Sącz
http://www.romb.com.pl/

 Royal Kowalczyk
Nasza firma to nie tylko wysoka jakość, to profesjonalizm jak i gwarancja czystości przy wykonywaniu usług jakie
świadczymy. W naszej ofercie znajdą państwo: moskitiery, plisy, żaluzje, rolety, rolety zewnetrzne jak i bramy garazo-
we których jesteśmy producentem. Zapraszamy do naszych punktów.

ul. Jana Freislera 2, 33-300 Nowy Sącz, ul. Tarnowska 32, ul. Grunwaldzka 174, Galeria Sandecja
http://www.royal.org.pl/

 Rolniczo - Handlowa Spółdzielnia Pracy
Rolniczo - Handlowa Spółdzielnia Pracy w Nowym Sączu od ponad 50 lat działa na rynku. Cały czas w tym okresie 
związana z rolnictwem i spółdzielczością rolniczą, zajmuje się kompleksowym zaopatrzeniem rolnictwa w środki do 
produkcji rolnej.

ul. Orawska 5, 33-300 Nowy Sącz
http://www.rhsp.pl/

 Ośrodek Narciarsko-Rekreacyjny Ryterski Raj w Rytrze
Ideą przewodnią powołania i powstania Spółki jest stworzenie ośrodka sportowo-rekreacyjnego z zapleczem hotelo-
wym i gastronomicznym dla osób poszukujących zarówno aktywnego jak i relaksacyjnego wypoczynku ze szczegól-
nym uwzględnieniem sportów zimowym, funkcjonującego pod nazwą „Ryterski Raj”.

Rytro 302, 33-343 Rytro
http://ryterskiraj.pl/

 Sadyba Mieszkania
W grudniu 2016 roku rozpoczęliśmy budowę oraz sprzedaż 60 mieszkań w III etapie Osiedla Sadyba. To już trzeci bu-
dynek należący do kompleksu kameralnego osiedla z zielonymi tarasami na dachach. Mieszkania zostaną oddane do 
użytkowania w pierwszym półroczu 2018 roku. 

Twój Dom Spółka z o.o., ul. Zdrojowa 14, 33-300 Nowy Sącz, Osiedle Sadyba Nowy Sącz ul. 29 Listopada 
www.sadybanowysacz.pl, biuro@sadybanowysacz.pl, tel. 185446488
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 Sądeckie Pogotowie Ratunkowe. SPZOZ
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sądeckie Pogotowie Ratunkowe w Nowym Sączu

ul. Śniadeckich 15, 33-300 Nowy Sącz
http://www.spr.pl/

 Sądeckie Wodociągi Sp. z o.o.
Spółka Sądeckie Wodociągi ma za zadanie dostarczać wodę do mieszkańców Nowego Sącza i okolic, a także dbać o jej 
jakość i smak.

ul. Wincentego Pola 22, 33-300 Nowy Sącz
https://www.swns.pl/

 Salony Jubilerskie SEZAM 
Jubiler SEZAM to firma wywodzącą się ze Starego Sącza. SEZAM to nowa jakość sklepów jubilerskich pozwalających 
każdemu poczuć się pięknie i wyjątkowo, za przystępną cenę. W sieci SEZAM jest 10 multibrandowych salonów, 
w których oprócz rodzimych kolekcji Klienci znajdą biżuterię znanych marek ogólnoświatowych np. biżuterie marki 
Pandora, Spark, Melano, Oxmo, Graziella i innych. Salony Jubilerskie SEZAM to również autoryzowany przedstawiciel 
25 znanych marek zegarków. SEZAM – SKARBNICA BIŻUTERII i ZEGARKÓW.

ul. Rynek 10, 33-300 Nowy Sącz
http://www.jubilersezam.pl/

 P. U. “SEZAM” Sp. z o.o.
Firma działająca w szeroko pojętej branży ochrona.

ul. Królowej Jadwigi 34 33-300 Nowy Sącz
http://sezam.net.pl/

 Spółdzielnia Handlowo-Produkcyjna ‘Składnica’ w Grybowie
Ostatni okres naszej działalnosci to dalsza modernizacja sieci handlowej, rozwój sklepów samoobsługowych, własna 
gazetka promocyjna, realizacja kart płatniczych, całkowita modernizacja piekarni, ciastkarni dzięki środkom unijnym. 
Aby uzyskać lepsze wyniki ekonomiczne w ostatnich latach nawiązano współpracę z ogólnopolską siecią handlową 
Eurocash organizując sklepy franczyzowe Delikatesy Centrum. 

ul. Rynek 1, 33-330 Grybów
http://shpgrybow.pl/

 SKOK Kwiatkowskiego
SKOK Kwiatkowskiego oprócz bogatej polskiej tradycji, postrzegana jest jako nowoczesna i profesjonalna instytucja 
finansowa, będąca blisko ludzi, wychodząca naprzeciw ich potrzebom.

ul. Kwiatkowskiego 8, 33-101 Tarnów
http://www.skokkwiatkowskiego.pl/
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 Solgro
SOLGRO jest jedną z wiodących marek w branży Odnawialnych Źródeł Energii (OZE). Od 2005 roku zajmujemy się 
kompleksową obsługą projektów fotowoltaicznych, doradztwem, projektowaniem oraz montażem przydomowych 
oczyszczalni ścieków i pomp ciepła, a także instalacji wodno-kanalizacyjnych. Wykwalifikowana kadra pracowników 
pomaga w wyborze właściwego produktu oraz doborze parametrów, natomiast profesjonalni instalatorzy są gwaran-
cją właściwego montażu.

Paszyn 567, 33-326 Mogilno, tel.: +48 18 440 20 26, e-mail: solgro@solgro.pl
www.solgro.pl

 SOLSUM Sp. z o.o.
SOLSUM sp. z o.o. jest wiodącą Polską firmą z ponad 5 letnim doświadczeniem w projektowaniu i montażu instala-
cji fotowoltaicznych i pomp ciepła. Skupiamy się na indywidualnym podejściu i zaproponowaniu najlepszej, jakości 
komponentów dopasowanych do danej inwestycji. W naszym portfolio jest już ponad 500 zamontowanych instalacji 
fotowoltaicznych na terenie Polski.

ul. Bolesława Chrobrego 8, 33-350 Piwniczna-Zdrój
http://solsum.pl/

 Spółdzielnia Ogrodnicza Ziemi Sądeckiej
Spółdzielnia Ogrodnicza „Ziemi Sądeckiej” w Nowym Sączu istnieje już ponad 100 lat. Zrzeszamy 178 członków 
i zatrudniamy blisko 150 pracowników. Spółdzielnia zarządzana jest przez 2 osobowy Zarząd i nadzorowana przez 
21-osobową Radę Nadzorczą. Jesteśmy Spółdzielnią nowoczesną, profesjonalną, prężną, dynamiczną i jedną z nie-
licznych, która zajmuje się problemami sadownictwa i warzywnictwa. Aktywnie uczestniczymy w rozwoju produkcji 
i owoców i warzyw poprzez współudział w organizacji seminariów, szkoleń, konferencji dla producentów w naszym 
regionie. Bierzemy także udział w programach dotyczących a także w wielu imprezach promujących sadownictwo 
i warzywnictwo.

ul. Jagiellońska 18, 33-300 Nowy Sącz
http://www.sozs.pl/

 ŁF SPORT EVENTS
ŁF Sport Events to firma zajmująca się profesjonalną organizacją turniejów sportowych, eventów, imprez integracyj-
nych.

ul. Stadła 116, Podegrodzie, 33-300 Nowy Sącz
http://lfsportevents.pl/
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 Sadowniczy Zakład Doświadczalny Instytutu Ogrodnictwa Brzezna Sp. 
z o.o.
SZD Brzezna działa nieprzerwanie od 1953 roku. Podstawowym zadaniem Zakładu jest wspieranie rozwoju sadow-
nictwa w rejonie podgórskim poprzez prowadzenie badań naukowych, upowszechnianie wiedzy sadowniczej oraz 
produkcję elitarnego materiału szkółkarskiego.

Brzezna 1, 33-386 Podegrodzie
http://www.brzezna.pl/

 Gospodarstwo Sadownicze Wincenty Krzyżak „Sady Wincenta”
Nasze soki są produkowane w sposób tradycyjny ze świeżych owoców, metodą tłoczenia na zimno co pozwala na 
zachowanie zdrowotnych walorów soku.Następnie sok jest łagodnie pasteryzowany i rozlewany.Dzięki tej technologii 
sok zachowuje smak świeżych owoców oraz prawie wszystkie składniki mineralne i witaminy zawarte w owocach.
Smak soku i jego barwa zależy od odmian owoców i pory roku w jakiej sok jest tłoczony..

Ujanowice, Żmiąca 208 tel. 18 333 45 05, 791 978 065, biuro@sadywincenta.pl
www.sadywincenta.pl

 Subway
Subway - świeże sandwicze, kanapki, sałatki.

Węgierska 303, Nawojowska 1, 33-300 Nowy Sącz
http://subway.pl/subway/pl/layouts/index.php

 Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu
Misją Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu jest zapewnienie poczucia bezpieczeństwa w za-
kresie zdrowia psychicznego i fizycznego mieszkańcom województwa małopolskiego z wykorzystaniem najnowocze-
śniejszych dostępnych metod profilaktyki i promocji zdrowia, leczenia i rehabilitacji.

ul. Młyńska 10, 33-300 Nowy Sącz
http://www.szpitalnowysacz.pl/

 TELBESKID Sp. z o.o.
Spółka TELBESKID jest prężnię rozwijającym się lokalnym operatorem telekomunikacyjnym. Obecnie świadczymy usłu-
gi realizowane w oparciu o najnowsze rozwiązania telekomunikacyjne i teleinformatyczne, takie jak bezprzewodowy 
dostęp LTE, WiMAX, DSL, sieci światłowodowe czy dedykowane radiolinie. Wieloletnie doświadczenie na wymaga-
jącym rynku telekomunikacyjnym poparte realizacją usług dla największych Firm z regionu, Instytucji oraz Klientów 
indywidualnych, jest gwarancją jakości świadczonych usług.

ul. Nowy Świat 2, 33-300 Nowy Sącz
http://www.telbeskid.com.pl/
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 Piekarnia i Cukiernia Tęgoborze
Piekarnia i cukiernia Tęgoborze istnieje na rynku od blisko 25. lat, zdobyte w tym czasie doświadczenie w branży 
piekarniczej pozwoliło na wprowadzenie wielu produktów oraz wdrożenie innowacyjnych technologii produkcji. Dziś 
w ofercie firmy znajduje się prawie sto rodzajów rozmaitego pieczywa, kilkadziesiąt rodzajów ciast i ciasteczek, a także 
szeroki wybór tortów na każdą okazję. Cukiernicy i piekarze bazują na tradycyjnych przepisach, dzięki temu wyroby 
z Tęgoborzy smakują jak domowe.

33-312 Tęgoborze 280, tel. 18 444 94 52, biuro@tegoborze.pl
www.tegoborze.pl

 Tłocznia Maurer
Tłocznia Maurer - pionier w produkcji ekologicznych, naturalnych, tłoczonych soków owocowych i warzywnych. Ist-
niejemy na polskim rynku już od kilkunastu lat. Wybiegając naprzeciw potrzebom naszych klientów stale poszerzamy 
gamę produktów. Obecnie oferujemy soki tłoczone, syropy, wina, cydr i okowity owocowe w kilkudziesięciu smakach.

ul. Zarzecze 1, 33–390 Łącko
http://www.maurer.com.pl

 Toyota Kobos
Toyota Kobos to firma rodzinna, która działa na polskim rynku motoryzacyjnym od 1991 roku. Działalność firmy obej-
muje przede wszystkim prowadzenie dwóch autoryzowanych salonów marki Toyota, które należą do sieci dealerskiej 
Toyota Motor Poland i oferują kompleksowe usługi w zakresie sprzedaży oraz eksploatacji szerokiej gamy pojazdów 
marki Toyota. 

ul. Tarnowska 130, 33-300 Nowy Sącz
http://nowysacz.toyota-kobos.pl/

 TRADYCJA Fabryka Okien Piotr Pis i Wspólnicy Sp. j.
Tradycja dobrych okien - zajmujemy się produkcją okien pcv, drzwi pcv oraz stolarki aluminiowej.

ul. Elektrodowa 47, 33-300 Nowy Sącz ,tel. 18 444 40 28
http://tradycja.biz/pl/
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 Centrum Rehabilitacji Tukan Mariola Pawlak
Centrum Rehabilitacji TUKAN to uruchomiony w 2003 r. ośrodek rehabilitacyjny w Nowym Sączu, w którym leczy się 
schorzenia narządu ruchu, a od 2011 r. także nowoczesny kompleks w Łabowej. Centrum Rehabilitacji w Łabowej to 
ośrodek leczenia po incydentach neurologicznych, udarach mózgu, wylewach, a także po operacjach neurologicznych 
i schorzeniach kręgosłupa.

ul. Bolesława Prusa 127G, 33-300 Nowy Sącz
http://www.tukan.info.pl/

 UPC
UPC Polska należy do grupy Liberty Global, największej firmy telekomunikacyjnej na świecie, dlatego świadczy usługi 
na najwyższym poziomie. Usługi UPC: internet, telewizja i telefon są nie tylko nowoczesne, ale i proste w obsłudze, 
dzięki temu w Polsce zaufało UPC już 1,4 mln Klientów. Dołącz do nich już dziś! Sprawdź nas! Odwiedź Punkt Sprze-
daży UPC…

CH Gołąbkowice, Nowy Sącz, salon.nowysacz@upc.pl, tel. 784 041 010
http://nowysacz.upc.pl/

 Uzdrowisko Krynica-Żegiestów S.A.
Leczenie uzdrowiskowe, produkcja oraz sprzedaż wód leczniczych i wody mineralnej “Kryniczanka”.

ul. Nowotarskiego 9/4, 33-380 Krynica-Zdrój
http://www.uzdrowisko-krynica-zegiestow.pl/

 Bank Zachodni WBK S.A.
Oddział prowadzi obsługę klientów indywidualnych oraz firmowych w zakresie prowadzenia rachunków bankowych, 
udzielania kredytów (gotówkowych, firmowych oraz hipotecznych), otwierania lokat terminowych oraz świadczenia 
usług ubezpieczeniowych.

1 Oddział w Nowym Sączu, ul. Lwowska 25, 33-300 Nowy Sącz, tel. 18 448-23-63
https://www.bzwbk.pl/
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 VIP SECURITY SYSTEM sp. z.o.o
VIP SECURITY SYSTEM sp. z.o.o Grupa Ochrony świadczy usługi kompleksowej ochrony fizycznej oraz technicznej na 
terenie całego kraju. Monitorujemy kilkaset obiektów z natychmiastową reakcją Grup Interwencyjnych, chronimy fi-
zycznie kilkadziesiąt obiektów. Specjalizujemy się w ochronie VIP-ów oraz imprez masowych. Projektujemy, instalujemy 
oraz konserwujemy systemy alarmowe, kontroli dostępu oraz TV-przemysłowej. 

33-390 Łącko, ul. Rynek 1, Oddziały: Nowy Sącz, ul. Wyspiańskiego 22; Mszana Dolna, ul. Marka 1; 
Szczawnica, ul. Park Górny 5 i 6; Limanowa, ul. Jana Pawła II 19, http://www.vipsecurity.com.pl

 Wialan. sp.j. Langer D., Wiatr A.
Firma WIALAN prowadzi sprzedaż nowych maszyn rolniczych i sadowniczych krajowych jak i zagranicznych produ-
centów, m.in.: New Holland, Poettinger, Vaderstad, Hardi, Królik, Agrola, Munckhof, Maschio-Gaspardo, Weidemann, 
Wielton Agro, Swimmer. 

ul. Ignacego Paderewskiego 5, 33-300 Nowy Sącz
http://www.wialan.com.pl/

 Willa Poprad w Rytrze 
Willa Poprad to pełna uroku przestrzeń, gdzie oderwiesz się od codzienności, gdzie rozkoszując się smakami kuchni 
odpoczniesz nad szumiącym Popradem. Tutaj w gronie najbliższych spędzisz wyjątkowe chwile i zrelaksujesz się wśród 
malowniczych ryterskich terenów u stóp ruin zamku. Elegancja, jakość oraz dbałość o najdrobniejszy szczegół sprawią, 
że każde spotkanie w Willi Poprad będzie wyjątkowe. WILLA POPRAD - ZASMAKUJ W UROKACH ŻYCIA

 WIŚNIOWSKI Sp. z o.o. S.K.A.
Firma WIŚNIOWSKI jest największym polskim producentem bram garażowych i przemysłowych oraz systemów ogro-
dzeniowych. Firma wytwarza również stolarkę aluminiową i stalową, w której skład wchodzą, m.in. drzwi wejściowe 
oraz wewnętrzne. 

33-311 Wielogłowy 153
http://www.wisniowski.pl

 Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Grybowie
Zakład zapewnia dostarczanie wody poprzez sieć wodociągową w miejscowościach Biała Niżna, Ptaszkowa, Krużlowa 
Wyżna, Krużlowa Niżna, Siołkowa. Obecnie trwa budowa sieci wodociągowej w miejscowości Stara Wieś.

33-300 Grybów Jakubowskiego 33
http://www.zwik.gmina.grybow.pl

 Wyższa Szkoła Biznesu – National-Louis University
Od 1991 roku WSB-NLU z sukcesem kształci młodych ludzi i uczy ich wiary w siebie i własne możliwości. Zaangażowa-
nie naszej wykwalifikowanej kadry dydaktycznej będące jedną z głównych gwarancji wysokiego poziom kształcenia, 
zaowocowało spektakularnymi sukcesami zawodowymi wielu naszych absolwentów, którzy zajmują obecnie wysokie 
stanowiska w krajowych oraz międzynarodowych firmach i instytucjach. 

Zielona 27, 33-300 Nowy Sącz
http://www.wsb-nlu.edu.pl/



38

 Wysowianka
Naturalne wody mineralne z Uzdrowiska Wysowa. Zdrowe żywienie, zbilansowana dieta, aktywność i relaks na co 
dzień.

Wysowa-Zdrój 151, 38-316 Wysowa-Zdrój
http://www.wysowianka.pl/

 Zakłady Mięsne Szubryt
Frma Szubryt to trzy zakłady produkcyjne, przeszło 90 sklepów firmowych na terenie kraju oraz piekarnia która już 
w styczniu zacznie piec wspaniały chleb na zakwasie i nie tylko. Szubryt to także miejsce pracy dla przeszło 700 osób 
oraz sponsor klubu piłkarskiego Sandecja. Firma z dużym zaangażowaniem uczestniczy w kulturalnym i sportowym 
życiu regionu jako sponsor i czynny uczestnik. Nieustanny i zrównoważony rozwój firmy stawia ją w czołówce nowo-
czesnych i innowacyjnych przedsiębiorstw w regionie.  

ul. Węgrzynek 50, 33-395 Chełmiec 
http://www.szubryt.pl/

 Centrum Rekreacji i Sportu Zapopradzie
Oferta Centrum Rekreacji i Sportu Zapopradzie nie ogranicza się do kompleksu basenów i towarzyszących atrakcji, ale 
zapewnia szereg innych możliwości spędzania wolnego czasu w najbliższej okolicy. 

Aleja Zdrojowa 4, 33-370 Muszyna
http://www.zapopradzie.pl/

 Zespół Szkół Akademickich im. Króla Bolesława Chrobrego w Nowym 
Sączu
Chcemy aby absolwent naszej szkoły był otwarty, odpowiedzialny, przygotowany do samodzielnego i krytycznego 
myślenia, posiadał uznany system wartości, potrafił korzystać z informacji, był przygotowany do świadomej i warto-
ściowej aktywności w życiu dorosłym.

ul. Jagiellońska 63, 33-300 Nowy Sącz
http://akademickie.wsb-nlu.edu.pl/

 Osiedle Zielony Gaj - Grupa Harper sp. z o.o. Spółka Komandytowa 
W pobliżu centrum Nowego Sącza, pomiędzy górami, w dolinie rzeki Dunajec powstaje nowoczesne osiedle domów 
jednorodzinnych. Ten nowatorski projekt zakłada powstanie 110 domów, które na obszarze 10 ha utworzą jedyne 
w swoim rodzaju osiedle na przedmieściach z własną rozbudowaną siecią usługowo-handlową, wspólną strefą rekre-
acyjną, parkiem, siłownią oraz ścieżkami spacerowymi i placem zabaw.

ul. Świniarsko 508, 33-395 Chełmiec
http://www.osiedlezielonygaj.eu/






