
„Teraz Polska”.
Kasa  fiskalna  NANO  E  została  Laureatem  XXII  edycji
konkursu Polskiego Godła Promocyjnego TERAZ POLSKA! .

Zdobycie  jednej  z  najbardziej  prestiżowych  polskich
wyróżnień jest potwierdzeniem bardzo wysokiej jakości tego

urządzenia  jako  jednego  z  najbardziej  innowacyjnego  na
rynku  fiskalnym.  Była  to  nasza  trzecia  obecność  wśród

Laureatów. Pierwszy raz godło "Teraz Polska" otrzymaliśmy
w  2001  roku  za  kasę  BRAVO,  kolejne  wyróżnienie

otrzymaliśmy w 2009 roku za drukarki fiskalne DELIO

„Innowacja Roku 2011”
NANO  E  wyró żniona  została godłem  „Innowacja  Roku
2011”,  a  marka  NOVITUS  otrzymała  tytuł  Laureata
konkursu.  Kapituła  Konkursu  doceniła  kas ę  NANO  E 
jako  produkt  ł ączący  w sobie  innowacyjne  rozwi ązania
technologiczne  z  nowoczesnym  wzornictwem.  Jest  to
najmniejsza kasa fiskalna w ofercie NOVITUS, a zara zem
jedna  z  najmniejszych  na rynku  i  jedna z niewielu k as
przeno śna  realizuj ąca  rejestracj ę  kopii  wydruków  na
elektronicznym no śniku danych.

„Gazeli Biznesu” 2011
Novitus po raz 6 otrzymał tytuł "Gazeli Biznesu". R anking
Gazele Biznesu 2011 opracowany został  przez redakcj ę

Pulsu  Biznesu,  przy  współpracy  z  Coface  Poland.
Przyznane  wyró żnienie  oddziałowi  w  Nowym  S ączu
traktujemy jako  kolejne  potwierdzenie  czołowej  pozy cji
marki Novitus na polskim rynku fiskalnym oraz uznan ie
dla osi ągni ętych doskonałych wyników finansowych.

Dobry wzór 2011. 
W  2011  roku  kolejny  nasz  produkt  zdobył  wysokie
wyró żnienie. Podczas XVIII Edycji Konkursu Dobry Wzór,
drukarka  fiskalna  DEON  E  zdobyła  główn ą  nagrod ę  w
kategorii  Strefa Pracy. Konkurs organizowany jest p rzez
Instytut  Wzornictwa  Przemysłowego,  pod  patronatem
Ministra  Gospodarki.  Dla  nas  powodem  do  dumy  jest
fakt,  że  właśnie  drukarka  DEON  E opatrzona  znakiem



NOVITUS  została  uznana  za  produkt  wyj ątkowy  pod
wzgl ędem wzornictwa i jako ści.

Sześciokrotny Lider i Euro Leader Rynku.
Niezwykle  cenny jest  dla  nas  fakt,  że w historii  Spółki
sześciokrotnie  otrzymali śmy  zaszczytny  tytuł  „Lidera
Rynku”, najlepszej w Polsce Firmy w zakresie produk cji i
dystrybucji  elektronicznych kas sklepowych z pami ęcią
fiskaln ą. Po raz pierwszy tytuł ten został nam przyznany
w  2003  r.
Utrzymuj ąc  niezmiennie  najwy ższą  pozycj ę  zakresie
produkcji  i  handlu urz ądzeniami  fiskalnymi  tytuł  Lidera
Rynku i Euro Leadera, czyli firmy, która z powodzen iem
eksportuje swoje produkty, otrzymali śmy tak że w latach:
2005, 2006, 2007, 2009 i 2011.

Certyfikat Innowacyjno ści.
Rok 2009 nale ży uznać za niezwykle udany, bowiem obok
Godła Promocyjnego „Teraz Polska” otrzymali śmy tak że
Cetryfikat  Innowacyjno ści. Jest  to  tytuł  przyznawany
przez  Instytutu  Nauk  Ekonomicznych  PAN  oraz  Sie ć

Naukow ą MSN. W ten sposób  NOVITUS znalazł si ę wśród
50 najbardziej innowacyjnych firm w Polsce w 2009 r oku.


