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Barbara Ahlers, prezes Roto Okucia Budowlane – wśród 50 wpływowych kobiet 

Prezes Roto Frank Okucia Budowlane Barbara Ahlers została uhonorowana udziałem 

w premierowej edycji publikacji „50 wpływowych kobiet sukcesu”. Książka 

przedstawia kierujące firmami kobiety, przez pryzmat ich zaangażowania 

zawodowego, pasji i zainteresowań. Ideą projektu jest pomoc dzieciom w trudnej 

sytuacji. Dochód w całości przeznaczony jest na wsparcie stowarzyszenia SOS 

Wioski dziecięce. 

Książka „50 wypływowych kobiet sukcesu” to zbiór wywiadów z właścicielkami firm, 

prezeskami, przedsiębiorczymi paniami, które inspirują dzieląc się swoim doświadczeniem i 

pasją. Wśród uczestniczek: dr Irena Eris, Teresa Rosati, Ewa Minge, Mariola Bojarska-Ferenc, 

Katarzyna Grochola czy Urszula Radwańska. Do udziału w projekcie została zaproszona 

Barbara Ahlers. Prezes Roto Frank Okucia Budowlane w ciągu ostatnich 30 lat zbudowała w 

Polsce trwałą i solidną strukturę jednego z największych dostawców okuć okiennych w 

Europie północno-wschodniej.  

Inspirująco o biznesie 

W wywiadzie Barbara Ahlers przedstawia firmę Roto oraz kluczowe czynniki rozwoju na 

przestrzeni lat – w zmieniających się warunkach rynkowych, w odniesieniu do doświadczeń z 

rynku niemieckiego oraz specyfiki rynku B2B. Nawiązując do początków firmy mówi: – W 

1991 roku zaczęliśmy organizować firmę w Polsce w zespole 2 osobowym, a dzisiaj Roto Frank 

Okucia Budowlane liczy prawie 100 osób. Myślę, że ważnym elementem budowania przewagi 

konkurencyjnej jest odpowiedni dobór zespołu dopasowanego do charakteru przedsiębiorstwa. 

Interakcja z pracownikami, wsłuchiwanie się w ich potrzeby, uwzględnianie ich pomysłów i 

propozycji to niezwykle istotne działania z punktu widzenia rozwoju każdej firmie”. W rozmowie 

porusza temat rozwoju nowych technologii okiennych czy możliwych zmian na rynku za 15-

20 lat. 



 

Pomoc dzieciom 

Ideą publikacji jest wsparcie działań Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce. Dochód ze 

sprzedaży przeznaczony zostanie na rzecz organizacji, której misją jest sprawienie, aby każde 

dziecko dorastało w rodzinnym środowisku, otoczone miłością, szacunkiem i poczuciem 

bezpieczeństwa. Obecnie w Polsce znajdują się 4 Wioski Dziecięce: w Biłgoraju, Kraśniku, 

Siedlcach i Karlinie, które pomagają opuszczonym, osieroconym oraz zagrożonym utratą 

opieki rodziców dzieciom. 

Uroczysta premiera książki miała miejsce 14 czerwca 2019 r. w Warszawie. 
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Informacje dla mediów: 

Roto Frank Okucia Budowlane Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, utworzona w 1995 roku, jest 

dystrybutorem systemów okuć okiennych i drzwiowych Roto Frank AG na terenie Europy Północno-

Wschodniej: Polski, Ukrainy, Litwy, Łotwy i Estonii. Asortyment Roto obejmuje okucia i klamki do 

okien i drzwi rozwierno-uchylnych, przesuwnych, harmonijkowych, a także zamki, zawiasy i progi, 

akcesoria do szklenia oraz elektroniczne wyposażenie dodatkowe. Ponad 8000 artykułów z gamy 

różnych rozwiązań łączy bezpieczeństwo, zarządzanie energią i komfort w budynkach. 

Innowacyjne niezawodne okucia produkowane są w 15 zakładach Roto na całym świecie. 

 

Grupa Roto Frank AG, której początki sięgają 1935 roku, jest światowym liderem w produkcji okuć do 

systemów rozwierno-uchylnych, oraz producentem okien dachowych – reprezentowanym w Polsce 

przez drugą spółkę Roto Frank Okna Dachowe.  

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej: www.roto-frank.pl.  

Kontakt dla mediów:  

Monika Pezda, Specjalista ds. komunikacji marketingowej Europa Północno-Wschodnia  

tel. +48 22 5670937, e-mail: Monika.pezda@roto-frank.com 
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