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Nagroda Top Builder dla KDG
Cieślak&Kordasiewicz
PSI 08 -12 -2010, ostatnia aktualizacja 08 -12 -2010 13:05

Kancelaria Doradztwa Gospodarczego Cieślak & Kordasiewicz została nagrodzona za
profesjonalne doradztwo w zakresie przygotowania i realizacji jednego z pierwszych w
Polsce projektów partnerstwa publiczno-prywatnego
Coroczna gala, organizowana przez miesięcznik budowlany Builder, odbyła się 2 grudnia w
Pałacu Lubomirskich w Warszawie. Podczas uroczystości rozdano nagrody wyróżniającym się
firmom, działającym w sektorze budownictwa i nieruchomości. KDG Cieślak & Kordasiewicz
została wyróżniona jako jedyna firma doradcza i nie działająca wyłącznie w branży budowlanej.
Z rąk organizatora konkursu, nagrodę odebrali wspólnicy kancelarii: Rafał Cieślak i Jan
Kordasiewicz.
rp.pl
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Żadna cz ęść jak i ca łość utwor ów zawartych w dzienniku nie mo że by ć powielana i rozpowszechniania lub dalej
rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek spos ób (w tym tak że elektroniczny lub mechaniczny lub inny
albo na wszelkich polach eksploatacji) w łą cznie z kopiowaniem, szeroko poj ętą digitalizacj ą, fotokopiowaniem lub
kopiowaniem, w tym tak że zamieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody PRESSPUBLICA Sp. z o.o.
Jakiekolwiek u życie lub wykorzystanie utwor ów w ca łoś ci lub w cz ęś ci bez zgody PRESSPUBLICA Sp. z o.o. lub
autor ów z naruszeniem prawa jest zabronione pod gro źbą kary i mo że by ć ś cigane prawnie.
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