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Firma Cateringowa “Pankowski” 

Bogusław Pankowski 

ul. Fordońska 430 

   85-790 Bydgoszcz 
 

 
 
 

 

 
 

 

List referencyjny dla:  

Firmy Cateringowa “Pankowski” z Bydgoszczy  

 

 

Współpraca Salamander Window & Door Systems S.A. z Firmą Cateringową 
“Pankowski”, z siedzibą w Bydgoszczy została nawiązana w pierwszej połowie 2016 roku, w 
kontekście obsługi cateringowej Pikniku Rodzinnego Salamander, który miał miejsce 21 maja 
2016 roku na Lotnisku Aerolubu Włocławskiego w Kruszynie, w godzinach 13.00 – 24.00. 

 Firma Cateringowa “Pankowski” wyróżniała się w zdecydowany sposób, spośród 
konkurencyjnych jednostek, z którymi spotykaliśmy się na wstępnych rozmowach 
handlowych. Za jej wyborem przemawiały przede wszystkim: profesjonalny, nowoczesny 
sprzęt cateringowy (np. szybkie w obsłudze rollbary piwne), liczba zabezpieczonych 
stanowisk grillowych, liczna kadra i fachowe rozeznanie w temacie organizacji imprez 
masowych, do których zaliczał się Piknik. 

Nasze wrażenia z odbytego spotkania, jak i nadzieje w związku z przebiegiem Pikniku 
Rodzinnego Salamander – były jak najbardziej właściwe. Firma Cateringowa “Pankowski” 
stanęła na wysokości zadania: 

 mimo dzielących nas ponad 100 km drogi – terminowo przygotowała wszystkie 
namioty, stanowiska cateringowe, wraz z pełną obsadą kadry, 

 przy panującej wysokiej temperaturze powietrza – zadbała o świeżość wydawanych 
dań i produktów, 

 potrawy były smaczne, dostosowane do charakteru spotkania i jego uczestników,  
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 zapewniła sprawne wydawanie posiłków, wraz z przygotowaniem osobnych zestawów 
dań dla pracowników Salamander, którzy musieli pozostać w zakładzie, oraz ich 
dowozem do firmy, 

 wszystkie stanowiska były estetyczne, czyste (mimo silnych powiewów wiatru, który 
próbował płatać rozmaite figle),  

 po zakończeniu pikniku – w sposób sprawny i szybki – dokonała demontażu 
wszystkich stanowisk i namiotów, nie pozostawiając najmniejszego śladu korzystania 
z wynajętego terenu, 

 komunikacja w temacie organizacji Pikniku – była jasna, konkretna, bez zarzutów.  
 

Firma Cateringowa „Pankowski” z Bydgoszczy – przyczyniła się do sukcesu 
organizacyjnego Pikniku Rodzinnego Salamander. Zadowolenie uczestników imprezy było w 
dużej mierze jej zasługą. 
Z perspektywy Organizatora wydarzenia – cieszymy się z nawiązanej współpracy i mamy 
nadzieję na jej rozwój w przyszłości.  
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