PGE po raz drugi marką wysokiej reputacji
W IV edycji rankingu PremiumBrand 2009, oceniającego reputację marek i firm wśród konsumentów i biznesu, PGE Polska Grupa
Energetyczna otrzymała wyróżnienie w kategorii Energia.
Gala wręczenia nagród odbyła się w siedzibie Business Centre Club. PGE już po raz drugi otrzymała tytuł PremiumBrand. W roku 2008
została wyróżniona w kategorii Marka Biznesowa.
PremiumBrand Niezależny Ranking Reputacji Firm to nowy projekt w ramach istniejącego od 4 lat rankingu. Pokazuje firmy cieszące się
najwyższą reputacją wśród partnerów biznesowych i konsumentów. W tegorocznej edycji rankingu firmy oceniane były m.in. w takich
kategoriach jak: Referencje, Informacje w mediach, Społeczne zaangażowanie, Firma jako Pracodawca, Firma jako Partner Biznesowy.
- Tytuł PremiumBrand to dla nas istotne wyróżnienie. Nic przecież nie cieszy tak bardzo jak zaufanie i dobra opinia o firmie wśród
społeczeństwa i partnerów biznesowych - mówi Romuald Zadrożny, dyrektor marketingu PGE – Z kolei fakt, że zostaliśmy wyróżnieni w
rankingu po raz drugi z rzędu jest dla nas dowodem, że PGE to marka o stabilnej reputacji – dodaje Romuald Zadrożny.
Ranking PremiumBrand budowany jest w oparciu o badania konsumenckie, przygotowane i realizowane przez zespół specjalistów z
firmy badawczej TNS OBOP. Badania do IV edycji przeprowadzono w formie wywiadów z grupą 400 menadżerów z 2000 największych
przedsiębiorstw działających w kraju.
Więcej informacji na temat rankingu oraz zwycięzców można przeczytać na oficjalnej stronie rankingu PremiumBrand.
***
PGE Polska Grupa Energetyczna jest największą firmą sektora elektroenergetycznego w Polsce oraz jedną z największych w Europie
Środkowej i Wschodniej. Dzięki połączeniu własnych zasobów paliwa (węgla brunatnego), wytwarzania energii i finalnych sieci
dystrybucyjnych, PGE gwarantuje bezpieczne i stabilne dostawy energii elektrycznej dla około 5 milionów domów, firm i instytucji.
Roczna produkcja energii elektrycznej wynosi ponad około 56 TWh netto, co stanowi 36% krajowej produkcji. Moc zainstalowana wynosi
12,4 GW.
Grupa PGE w obecnym kształcie istnieje od 2007 r. Główne obszary działalności Grupy PGE obejmują wydobycie węgla brunatnego
oraz wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła w źródłach konwencjonalnych, obrót hurtowy energią elektryczną i produktami
powiązanymi, obrót detaliczny energią elektryczną i ciepłem, dystrybucję energii elektrycznej oraz wytwarzanie energii elektrycznej w
źródłach odnawialnych.

