
Z Re�mi�giu�szem�BReń�skim, 
Pre ze sem fir my Ma xi mus
Bro ker Sp. z o.o., 
roz ma wia Grze gorz Ko zic ki

–�Gra�tu�lu�ję,�fir�ma�Ma�xi�mus�Bro�-
ker�zo�sta�ła�Lau�re�atem I.�miej�sca
pro�gra�mu� Kon�su�menc�ki� Li�der
Ja�ko�ści 2018�w ka�te�go�rii�„Fir�my
bro�ker�skie”.�Jak�przyj�mu�je�Pan
to�wy�róż�nie�nie?�
– Dla mnie i mo ich pra cow ni ków
to szcze gól na na gro da za ogrom
cięż kiej pra cy wło żo nej w opie kę
nad klien ta mi. Jest to tak że uko ro -
no wa nie na sze go wy sił ku wło żo -
ne go w pra cę nad ja ko ścią
udzie la nych usług. Du ża ilość
szko leń oraz pra ca nad wy so kim
po zio mem ob słu gi klien ta prze kła -
da ją się na suk ces fir my. W bran ży
bro ker skiej bar dzo waż ne jest po -
dą ża nie za po trze ba mi ryn ku i do -
sto so wa nie się do po trzeb klien ta,

dla te go na szy mi prio ry te ta mi są
su mien ność oraz za an ga żo wa nie
w wy ko ny wa ną pra cę. Aby klient
był w peł ni za do wo lo ny z ob słu gi
wpro wa dzi li śmy też sys tem za rzą -
dza nia ja ko ścią ISO 9001:2008,
któ ry po zwa la na wy chwy ce nie
na wet naj mniej szych uchy bień
w pro ce sie ob słu gi klien ta. 
–�Kon�su�men�ci�wska�za�li�Pań�stwa
spół�kę�ja�ko�naj�lep�szą�fir�mę�bro�-
ker�ską� w Pol�sce.� Co� zda�niem
Pa�na na�le�ży�do naj�moc�niej�szych
stron�Ma�xi�mus�Bro�ker?
– Jed ną z naj moc niej szych stron fir -
my Ma xi mus Bro ker jest po dej ście
do klien ta. Je ste śmy bar dzo ela -
stycz ni i sta ra my się do sto so wać za -
rów no do ocze ki wań klien ta, jak
i do wa run ków pa nu ją cych na ryn -
ku. Klient jest dla nas naj waż niej-
szy i je go wy ma ga nia sta wia my
za wsze na pierw szym miej scu. Do -
dat ko wym atu tem na szej fir my jest

mło dy, am bit ny ze spół, któ ry cią gle
pod no si swo je kwa li fi ka cje. Dzię ki
te mu je ste śmy w sta nie spro stać
naj trud niej szym za gad nie niom wy -
stę pu ją cym w na szej bran ży. 
–�Fir�ma�wie�lo�krot�nie�by�ła�do�ce�-
nia�na za za�słu�gi�w sfe�rze�HR.�Czy
to� rze�czy�wi�ście� waż�ny� ob�szar
spół�ki�i prze�kła�da�się�bez�po�śred�-
nio�na suk�ces�ryn�ko�wy�Ma�xi�mus
Bro�ker?
– Pra cow ni cy są naj waż niej szą
czę ścią za so bów na szej fir my. Gdy -
by nie oni, fir ma nie ist nia ła by
na ryn ku w ta kiej for mie, ja ka ma
miej sce te raz. Moż na po ku sić się
o stwier dze nie, że pra cow ni cy sta -
no wą fi lar Ma xi mus Bro ker. To oni
kreu ją wi ze ru nek przed się bior stwa
po za sie dzi bą fir my i to dzię ki nim
kon su men ci nas do ce nia ją. At mos -
fe ra w na szej fir mie jest świet na,
pra cow ni cy ma ją ogrom ne szan se
roz wo ju swo jej ścież ki za wo do wej,

przy cho dzą do pra cy z uśmie chem
na twa rzy, a te czyn ni ki prze kła da ją
się na suk ces ca łe go przed się bior -
stwa. 
–�Na ko�niec�chciał�bym�Pa�na za�-
py�tać�dla�cze�go�war�to�sko�rzy�stać
z ofer�ty�Ma�xi�mus�Bro�ker?
– My ślę, że przy zna na na gro da mó -
wi sa ma za sie bie. Sze ro kie kom pe -
ten cje na szych pra cow ni ków oraz
ich po dej ście do klien ta po zwa la
nam spro stać na wet naj trud niej -
szym za gad nie niom. Do świad cze -
nie zdo by te na ryn ku od 2001 ro ku
po zwa la nam na zna ko mi tą ob słu gę
klien tów o róż nym pro fi lu dzia łal -
no ści. Sta łe pod no sze nie kwa li fi ka -
cji pra cow ni ków oraz in we sto wa nie
w ich roz wój gwa ran tu je wy so ką ja -
koś ofe ro wa nych przez nas usług. 

Gwa�ran�to�wa�na�ja�kość�usług


