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W tym roku firma MC Bauchemie 
obchodzi 20-lecie działalności 
na rynku polskim, to również jubi-
leusz oddziału Botament należą-
cego do grupy MC.
Z tej okazji 5 września 2014 roku na te-
renie zakładu w Środzie Wlkp. została 
zorganizowana impreza jubileuszowa. 

Wśród licznie zgromadzonych osób 
mieliśmy ogromną przyjemność go-
ścić naszych kontrahentów, dostaw-
ców, przedstawicieli władz oraz uczelni 
wyższych, pracowników, jak również 
przyjaciół firmy. Przed rozpoczęciem 
imprezy odbyła się konferencja pra-
sowa, w której uczestniczył zarząd 
firmy oraz kierownicy z poszczegól-
nych działów.
Oficjalną część spotkania otworzy-
ła Dyrektor Alina Stelmach dziękując 
w swoim wystąpieniu wszystkim przy-
byłym gościom za długoletnią i owocną 
współpracę. W czasie trwania spotka-
nia goście mieli możliwość zwiedzenia 
zakładu, obejrzenia miejsc na co dzień 
niedostępnych dla szerokiej publicz-
ności, czyli linii produkcyjnych i labo-
ratoriów. Kierownicy z działu technicz-
nego oprowadzali gości przekazując 
ciekawostki z codziennego dnia pra-
cy fabryki oraz opowiadając o możli-
wościach technologicznych zakładu. 
Zaproszeni mogli również zapoznać 
się z innowacyjnymi produktami, no-
winkami technicznymi podczas „show 

produktowego”. Każdy z działów nale-
żących do grupy MC Bauchemie za-
prosił zwiedzających na swoje sto-
isko firmowe. Dział Botament swój 
pokaz przeprowadzał pod hasłem 
„chemia budowlana dla profesjona-
listów” prezentując produkty, które 
podbiły serca budowlańców: m.in. 

zaprawę klejową do płyt wielkofor-
matowych oraz nowoczesne materia-
ły do izolacji fundamentów, tarasów 
oraz balkonów. Przy pięknej, słonecz-
nej pogodzie wszyscy mieli możliwość 
delektowania się pysznymi przeką-
skami, lekkimi drinkami przy dźwię-
kach saksofonu. Oczywiście, to nie 
wszystkie atrakcje, jakie zostały zapla-
nowane na ten dzień. Punktem kulmi-
nacyjnym była wieczorna zabawa bie-
siadno-taneczna przy muzyce na żywo. 
Cały wieczór umilał prowadzący wie-
czorną część spotkania Steffen Möller, 
który zabawiał gości anegdotami 
ze swojego pobytu w naszym kraju, 
w zabawny sposób przedstawiając róż-
nice w zachowaniu Polaków i Niemców. 
Na gości czekały zastawione stoły, firmy 
cateringowe serwowały tego wieczoru 
dania kuchni europejskiej, jak również 
szeroki wybór dań z grilla.
Niezapomnianych wrażeń dostarczył 
zespół MultiVisual, który dał doskonały 
pokaz światła i obrazu. W trakcie za-
bawy zaproszono gości do konkursu 
jubileuszowego z 20 cennymi nagro-

dami. Przy takiej okazji nie mogło za-
braknąć również przepysznego tortu 
z okolicznościowym logo 20-lecia.
Spotkanie już za nami, doskonała za-
bawa i mile spędzony czas na długo 
pozostanie w pamięci.

Artykuł sponsorowany

20 lat MC Bauchemie w Polsce


