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Maroko może być kolejnym kierunkiem ekspansji biznesowej firmy LUG
Light Factory. To kolejny sukces zielonogórskiego przedsiębiorstwa, które
niedawno podpisało kontrakt na wymianę lamp w Warszawie.
Sprawdzony partner samorządu województwa

Firma LUG LIGHT FACTORY to jedna z gospodarczych pereł naszego regionu. Firma
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może pochwalić się wieloma sukcesami biznesowymi, ale działa także na rzecz
województwa lubuskiego. Przypomnijmy, że w zeszłym roku to m.in. jej wsparcie
pozwoliło sprowadzić tony sprzętu medycznego, niezbędnego do walki z rozwijającą
się epidemią koronawirusa. Firma miała w tym spory udział, ponieważ podjęła się
dostarczenia zamówionego towaru z Chin. Było to możliwe, gdyż LUG na co dzień
współpracuje z kontrahentami z Państwa Środka.
– Dzięki współpracy wielu stron udało się nam zbudować porozumienie bez barier,
którego stawką było ludzkie życie. Każde ogniwo w tym łańcuchu było bardzo
istotne, ale firma LUG była jednym z kluczowych w całym przedsięwzięciu. Udało
nam się dokonać czegoś imponującego, tworząc powietrzny most Polska-Chiny. To
dowód na to, jak wiele dobrego daje wspólna praca biznesu i samorządu – podkreśla
marszałek Elżbieta Anna Polak.
Dzięki wspólnym działaniom samorządu i biznesu lubuskie szpitale oraz personel
medyczny zostały uzbrojone w potrzebne środki ochrony za blisko 5,5 mln zł. W
transporcie dostarczono: 20 tys. zestawów ochrony biologicznej (w tym
kombinezony, maski, gogle, rękawice ochronne, pokrowce na buty, włókninowe
ubrania jednorazowego użytku, worki na odpady), 27,5 tys. masek z filtrem, 25 tys.
masek flizelinowych, 13,7 tys. gogli nieparujących, 3,4 tys. przyłbic, 1,3 mln
rękawic. Pierwsza partia zamówienia ważyła 12,5 tony i miała ponad 90 m
sześcienych.

Sukcesy biznesowe

LUG to świetnie prosperująca lubuska firma. Jej produkty rozświetlają obiekty na
całym świecie w m.in.: Rosji, Hiszpanii, Norwegii, Niemczech, czy też Francji. Na tej
liście znajduje się także sporo polskich lokalizacji. Warto wspomnieć, że tylko w
ostatnim czasie LUG podpisał kontrakt na oświetlenie Warszawy. To jedna z
największych tego typu inwestycji w kraju, opiewająca na ponad 32 mln zł.
Wymienionych zostanie prawie 40 tys. lamp! Jednak działalność firmy wykracza
daleko poza rynek europejski. Firma prowadzi swoją działalność m.in w Brazylii i
Argentynie. Kolejnym kierunkiem biznesowej ekspansji ma być Maroko. Wczoraj
szefostwo LUG-u podpisało deklarację, dotyczącą uruchomienia projektu
inwestycyjnego w obszarze produkcji urządzeń elektrycznych w tym właśnie kraju.
To wydarzenie o ogromnej skali, które odbiło się szerokim echem nie tylko w
polskich, ale także marokańskich mediach (filmy w załączeniu).
Za swoją działalność, w 2018 roku LUG Light Factory otrzymał Nagrodę
Gospodarczą Marszałka Województwa Lubuskiego, w uznaniu działań na rzecz
rozwoju oraz promocji regionu.
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