Izba Przemysłowo-Handlowa w Białymstoku

Dryfujące

marzenie

Stworzona przez pana firma zajmuje się
produkcją katamaranów. Co świadczy o ich
wysokiej jakości i stanowi zachętę dla potencjalnych klientów?

Historia Holiday Boat to
przykład spełnienia marzeń o niemożliwym, o
luksusie i przygodzie jednocześnie. Doświadczenia zawodowe oraz
wnikliwa analiza rynku,
pozwoliły realizować
plan rozległej sieci usług
rejsów pasażerskich, oferowanych przy wykorzystaniu luksusowo
wykończonych katamaranów – mówi Daniel
Wałamaniuk, prezes
Holiday Boat
56 VIP

– Firma Holiday Boat istnieje od
2011 r., a powstała w Augustowie ze
względu na długoletnie tradycje w
dziedzinie przemysłu stoczniowego.
Nasze projekty i realizacje spełniają wszystkie wymagania znaku bezpieczeństwa CE, a jako jedyni w Europie uzyskaliśmy certyfikat CE na
pokład słoneczny! Nasze katamarany zostały poddane wszelkim niezbędnym badaniom, które potwierdziły ich bezpieczne użytkowanie, zostały także dopuszczone do zastosowania w żegludze pasażerskiej
przez PIP, SANEPiD, PRS i Żeglugę
Polską.
Załóżmy, że wymarzyłam sobie katamaran. W
jaki sposób możecie mi państwo pomóc w
urzeczywistnieniu tego pragnienia?

– Szanując doświadczenie, nieustannie podążamy ścieżką innowacji.
Zaoferujemy pani szeroki pakiet
sprawdzonych rozwiązań. Spełnimy
pani pragnienie, wykorzystując nasz
nieprzeciętny potencjał twórczy. My zawsze działamy z pasją i precyzją.
Każdy nasz produkt jest w najwyższym
stopniu spersonalizowany. Oferujemy naszym klientom fachowe doradztwo i kontakty z firmami, które po-

magają pisać projekty o dofinansowanie.
Co określiłby pan mianem największego dotychczasowego sukcesu firmy?

– Historia Holiday Boat to przykład
spełnienia marzeń o niemożliwym, o
luksusie i przygodzie jednocześnie.
Doświadczenia zawodowe oraz wnikliwa analiza rynku, pozwoliły realizować plan rozległej sieci usług rejsów
pasażerskich, oferowanych przy wykorzystaniu luksusowo wykończonych
katamaranów. Nasze pragmatyczne i
analityczne podejście do zjawiska żeglugi pasażerskiej pozwoliło przygotować katamaran o niezmiernie
wszechstronnym zastosowaniu – może
on służyć jako statek pasażerski i autobus wodny, można na nim prowadzić
szkolenia, prezentacje oraz eventy dla
firm, spotkania biznesowe, ale także
imprezy okolicznościowe. W ciągu
dwóch lat z uporem i konsekwencją
tworzyliśmy podwaliny dużej firmy.
Obecnie nasi klienci mogą popłynąć w
rejs za granicą – na Litwie – w: Trokach, Druskiennikach, bądź świętować
na pokładzie ekskluzywnego katamaranu w Polsce, w: Warszawie, Wrocławiu, Ślesinie, Elblągu, Świnoujściu,
Szczecinie, Augustowie, Krakowie,
Bydgoszczy, Kołobrzegu.
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