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T
e go dnia nie sa mo wi ta ener -
gia, z któ rej sły nie OVB, za -
go ści ła w ho te lu Mar riott

w War sza wie i na resz cie moż na by -
ło cie szyć się w peł ni z oso bi stych
spo tkań, roz mów i go rą cych dys ku -
sji, a tak że od wie dzić sto iska part -
ne rów pro duk to wych OVB. I naj -
waż niej sze – wspól nie świę to wać
suk ce sy i ko lej ne nie sa mo wi te re -
kor dy OVB. Spo tka nie roz po czął
pre zes OVB Pol ska Ar tur Ki jon ka,
wi ta jąc go ści kon gre su. Szcze gól ne
sło wa po wi ta nia i wspar cia skie ro -
wał do Ko le gów i Ko le ża nek
z OVB Ukra ina, któ rzy mie li moż -
li wość oglą da nia ga li on li ne. Go rą -
ce po wi ta nie prze ka zał tak że
przed sta wi cie lom part ne rów pro -
duk to wych, z któ ry mi OVB od lat
łą czy do sko na ła współ pra ca. 

Za pra sza jąc na sce nę dy rek to -
rów kra jo wych OVB, pre zes Ki jon -
ka po dzię ko wał im za do tych cza -
so we osią gnię cia, po ka zu jąc jed no -
cze śnie dy na micz ny roz wój OVB
na prze strze ni ostat nich dzie się ciu
lat i pre zen tu jąc no wy hi sto rycz ny
re kord sprze da ży OVB Pol ska osią -
gnię ty w mar cu 2022 r. 

Gra tu la cje dla ca łe go OVB Pol -
ska za za ję cie pierw sze go miej sca
w re kru ta cji oraz licz bie umów
spo śród wszyst kich 15 spół ek OVB
w Eu ro pie prze ka zał tak że CEO
OVB Hol ding Ma rio Fre is. 

– Je stem bar dzo dum ny i za do -
wo lo ny z suk ce sów od no szo nych
przez OVB. W ostat nich la tach usta -
no wi li śmy ka mie nie mi lo we w roz -
wo ju OVB Eu ro pa, prze kra cza -
jąc 40,2 mln jed no stek pra cy. Ro -
śnie my we wszyst kich seg men tach
dzia łal no ści. I dzię ku ję wam za to,
bo ma cie w tym swój wiel ki udział –
mó wił Ma rio Fre is.

Kon gres Ka dry Kie row ni czej
zgro ma dził w tym ro ku po -

nad 500 uczest ni ków – naj lep -
szych po śred ni ków fi nan so wych
OVB Pol ska. Ja ko pierw si na sce -

nie od bie ra li na gro dy naj lep si
w ro ku 2021 w trzech ka te go -
riach: sprze daż, re kru ta cja i roz -

bu do wa gru py bez po śred niej.
Po prze rwie na lunch przy szedł
czas na moc ny punkt pro gra mu –

od biór no mi na cji przez czte rech
no wych dy rek to rów kra jo wych
OVB Pol ska: Ka ro li nę Ko złow -
ską, Ad ria na Pa stu sza ka, Łu ka -
sza Ju ni ka i Krzysz to fa Ju nie wi -
cza. Każ dy z no wych dy rek to rów
miał oka zję po dzie lić się swo imi
prze my śle nia mi na sce nie, a ich
wy po wie dzi spo ty ka ły się z go rą -
cym, a wręcz bar dzo ży wio ło -
wym przy ję ciem. Gra tu la cje
prze ka zał im oso bi ście CEO
OVB Hol ding Ma rio Fre is. 

W gro nie no wych dy rek to rów
re gio nal nych po wi ta ny zo stał Mar -
cin Ra tusz niak, a gru pę dy rek to -
rów okrę gu za si li li Mi le na To sik
i Woj ciech Drozd. 

Wie le ra do ści i nie sa mo wi tych
emo cji to wa rzy szy ło rów nież
w chwi lach od bio ru no mi na cji
na sta no wi sko kie row ni ka okrę gu
i kie row ni ka od dzia łu. Z naj więk -
szym uzna niem i ho no ra mi świę to -
wa no tak że spek ta ku lar ne w ca łej
OVB Eu ro pa re kor dy wy pra co wa -
nych jed no stek pra cy. 

W ka te go rii 1 mln JP na gro dę
ode brał dy rek tor kra jo wy Ad rian
Pa stu szak oraz dy rek to rzy re gio -
nal ni: Iwo na Ożóg -Tro ja now ska,
Ha li na Wil czyń ska, Da riusz Bart -
ko wiak i To masz Sza ra ta.

Na stęp nie uho no ro wa ni zo sta li
zdo byw cy 2 mln JP: dy rek tor 
kra jo wa Do ro ta Dłu gosz -Sme la
i senior dy rek tor kra jo wy Pa weł
Kisz ka. Dy rek tor kra jo wy Ire ne usz
Tom czyk uho no ro wa ny zo stał
za osią gnię cie 3 mln JP. 

Nie sa mo wi ty mi wy ni ka mi mo -
gli po szczy cić się su per se nior dy -
rek to rzy kra jo wi OVB: Mar cin Zie -
le niew ski, od bie ra jąc pu cha r za 10
mln JP, i Ma rek Zie le niew ski za 20
mln JP!

Kon gres OVB miał swo ją tra -
dy cyj ną i bar dzo do ce nia ną
opra wę w po sta ci Tar gów Part -
ne rów, jak też wie czor ne go after -
par ty, na któ rym zna ko mi cie 
ba wio no się do pó źnych go dzin
noc nych. Gwiaz dą wie czo ru by ła
Mar ga ret.                              ■
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Długo oczekiwany Kongres 
Kadry Kierowniczej OVB Polska

Na takie wydarzenie OVB-cy i partnerzy biznesowi OVB Polska czekali z niecierpliwością prawie dwa i pół

roku. W tym czasie odbywały się wprawdzie wydarzenia w formacie online lub hybrydowym, jak np.

spotkanie dyrektorów w Zakopanem z udziałem 300 osób, jednak na pełnowymiarowy Kongres Kadry

Kierowniczej OVB trzeba było poczekać aż do 24 maja br. 

Marek Zieleniewski, super senior
dyrektor krajowy OVB, 20 mln JP

10 mln JP. Od lewej CEO OVB M. Freis, 
SSLD M. Zieleniewski, SLD M. Zieleniewska, prezes OVB A. Kijonka

Krzysztof Juniewicz, nowy dyrektor krajowy OVB
Adrian Pastuszak, 
nowy dyrektor krajowy OVB 

Łukasz Junik, nowy dyrektor krajowy OVBKarolina Kozłowska, nowa dyrektor krajowa OVB

Paweł Kiszka, nowy senior
dyrektor krajowy OVB

Michał Szymków, nowy senior
dyrektor krajowy OVB

Marcin Dobrzański, 
nowy super senior 
dyrektor krajowy OVB

Maciej Srzedziński, nowy senior dyrektor krajowy OVB
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Z największym 

uznaniem i honorami

świętowano 

spektakularne w całej 

OVB Europa rekordy

wypracowanych jednostek

pracy. Niesamowitymi

wynikami mogli poszczycić się

super senior dyrektorzy

krajowi OVB: Marcin

Zieleniewski, odbierając

puchar za 10 mln JP, i Marek

Zieleniewski za 20 mln JP!

1 mln JP. T. Szarata, I. Ożóg-Trojanowska, 
H. Wilczyńska, D. Bartkowiak, A. Pastuszak 

Dorota Długosz-Smela, 
dyrektor krajowa, 2 mln JP

Paweł Kiszka, senior
dyrektor krajowy, 2 mln JP

Ireneusz Tomczyk, 
dyrektor krajowy, 3 mln JP

Najlepsi kierownicy okręgu w 2021 r. 
w kategorii sprzedaż

Najlepsi
dyrektorzy
okręgu w 2021 r.
w kategorii
sprzedaż

Marcin Ratuszniak, 
nowy dyrektor regionalny OVB

Milena Tosik, nowa dyrektor okręgu OVB

Wojciech Drozd, nowy dyrektor okręgu OVB

Najlepsi kierownicy oddziału w 2021 r. 
w kategorii sprzedaż

Najlepsi sprzedawcy w 2021 r.

Najlepsi dyrektorzy 
2021 r. w kategorii 
grupa bezpośrednia

Najlepsi kierownicy oddziału w 2021 r. 
w kategorii rekrutacja

Najlepsi dyrektorzy krajowi 2021 r. 
w kategorii sprzedaż

Najlepsi dyrektorzy regionalni w 2021 r. 
w kategorii rekrutacja

Najlepsi kierownicy
okręgu w 2021 r. 
w kategorii rekrutacja

Najlepsi dyrektorzy
krajowi w 2021 r. 
w kategorii rekrutacja

Najlepsi kierownicy 
w 2021 r. w kategorii
grupa bezpośrednia

Najlepsi dyrektorzy
regionalni w 2021 r.
w kategorii sprzedaż

Najlepsi dyrektorzy
okręgu w 2021 r. 
w kategorii rekrutacja




