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Na rynku już

od niemal 40 lat
Grupa Zdunek obeceni autoryzowany dealera marek:
Renault, Dacia, BMW, MINI oraz Nissan.W sumie 8 salonów, 350 pracowników.
TEKST: Rafał Korbut

88

Firma PUH Zdunek rozpoczęła działalność
w 1978 roku. Od początku firma prężnie się
rozwijała i została zauważona przez koncern
Renault jako obiecujący partner biznesowy.
W efekcie w 1991 roku podpisano umowę
koncesyjną.
W 2004 roku prezes Tadeusz Zdunek otworzył Punkt Sprzedaży Samochodów Nowych
w Gdańsku, a dwa lata później salon sprzedaży samochodów nowych wraz z serwisem
w Gdyni, przy ul. Morskiej.
Od roku 2009 jest również właścicielem autoryzowanego salonu BMW w Gdańsku, zaś
w 2014 roku w Gdyni przy ul. Druskiennickiej został wybudowany drugi salon. Inwestycja opłaciła się, jeszcze tego samego roku
salon stał się Najlepszą Inwestycją roku 2014
w konkursie organizowanym przez miasto
Gdynia. W 2015 roku Grupa Zdunek stała się
także większościowym udziałowcem marki
Nissan KMJ Kaszubowscy, posiadającej salony w Gdańsku i Gdyni. W najbliższym czasie
firma wejdzie na rynek olsztyński, otwierając
tam salon BMW.
Grupa Zdunek wspiera wiele wydarzeń sportowych. Firma do tej pory była głównym sponsorem Macieja Zdunka, wielokrotnego mistrza
Polski w motocrossie. Ponadto wspierała rajdy
samochodów górskich, klub piłkarski Bałtyk
Gdynia.
Ponadto Tadeusz Zdunek, prezes firmy, miał
istotny wpływ na sytuację w gdańskim klubie
żużlowym po sezonie 2012. Dlatego od roku
2013 Renault Zdunek został sponsorem tytularnym klubu żużlowego - Renault Zdunek
Wybrzeże Gdańsk. Firma od kilku lat wspiera
również Piotra Myszkę, wielokrotnego mistrza
świata w windsurfingu w klasie RS:X oraz reprezentanta Polski w tej samej dyscyplinie
podczas olimpiady 2016 w Rio De Janeiro.
W roku 2014 firma powołała do życia Fundację „Zdunek - Dzielimy się radością”.
Każda z marek, która jest sprzedawana pod
brandem Grupy Zdunek, posiada swojego
ambasadora marki, są nimi znane osoby: Mateusz Borek - komentator sportowy, Krzysztof
Głowacki - Mistrz Świata federacji WBO w wadze junior ciężkiej, Piotr Myszka - Mistrz Świata w olimpijskiej klasie RS:X oraz Aneta Zając
- polska aktorka.
Dziś Grupa Zdunek posiada 8 salonów
i 5 brandów, zatrudnia aż 350 pracowników.
W roku 2017 obchodzone będzie 40-lecie firmy Zdunek.
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