2005
Marka KORK. PL towarzyszy Państwu na rynku od roku 2005, kiedy to rozpoczęła się produkcja
i sprzedaż pierwszych produktów z naturalnego korka. Początkowo skromna, składająca się tylko z
jednego produktu i skierowana do wąskiej rzeszy odbiorców oferta, zaczęła się powoli rozwijać,
systematycznie zyskując uznanie w stale poszerzającym się gronie klientów.

2006
Rok ten upływa pod znakiem dynamicznego rozwoju. Do oferty wprowadzane są kolejne
nowości, trafiając w oczekiwania wymagających odbiorców. Zawarte w tym czasie partnerskie
relacje z wieloma znaczącymi firmami z branży, umacniają naszą pozycję na rynku, a Państwu
zapewniają szeroki wybór różnorodnych produktów.

2007

Duże zainteresowanie produktami z korka naturalnego firm z branży reklamowej , staje się
zalążkiem do powstania prężnej kategorii produktów reklamowych. Początkowo skupiamy się
jedynie na produktach bazujących na surowcu, w którym się specjalizujemy, jednakże po krótkim
czasie oferta szybko zaczyna się powiększać, systematycznie tworząc pewnego rodzaju kolekcję
artykułów promocyjnych.

2008

Po 3 latach od wprowadzenia oferty produktów korkowych, wykorzystujemy zdobytą w tym
czasie wiedzę. Ceniąc Państwa czas i wygodę postanawiamy wyjść naprzeciwko oczekiwaniom i
rozszerzyć formy sprzedaży. Powstaje sklep internetowy KORKOWY. PL ,
pozwalający
błyskawicznie zakupić wybrane produkty z wygodną dostawą kurierską. A wszystko to w kilka
minut, bez wychodzenia z domu. Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia naszego sklepu i
życzymy udanych zakupów!

2009

W połowie roku 2009 rozpoczyna się współpraca ze strategicznym klientem firmy. Spełnienie
surowych wymagań i niezmienne zadowolenie partnera uświadamia nam, że sprostanie nawet
najtrudniejszym wyzwaniom, leży w zasięgu naszych możliwości.

2010

Z początkiem roku 2010 nasza firma przekształca się w spółkę i znacznie poszerza ramy swojej
działalności, dając tym samym wyraz ciągłego i prężnego rozwoju. Obok dwóch dominujących linii
produktów powstaje trzecia, oferująca specjalistyczne rozwiązania dla przemysłu, w postaci
różnorodnych okładzin. Wdrożona zostaje także najnowsza odsłona serwisu internetowego
KORK.PL, prezentująca w przyjazny i przejrzysty sposób wszystkie dostępne informacje o naszych
produktach.

2011 ?

Pomimo satysfakcjonującej dynamiki rozwoju, założenia i plany firmy na kolejny rok są bardzo
ambitne. Wyrażamy nadzieję, że zdobyte doświadczenie, zaangażowane środki i wytężona praca,
pozwolą osiągnąć wyznaczone cele.
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