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TE�XET� Po�land� jest� czę�ścią
szwedz�kie�go� kon�cer�nu�New
Wa�ve�Gro�up�(NWG),�fir�my,
któ�ra�spe�cja�li�zu�je�się�w two�-
rze�niu�i roz�wo�ju�ma�rek�w sek�-
to�rach� odzie�ży� spor�to�wej,
kor�po�ra�cyj�nej�i ro�bo�czej,�upo�-
min�ków� i ga�dże�tów� oraz
w pro�duk�tach� wy�po�sa�że�nia
wnętrz.�Obec�nie�w port�fo�lio
ca�łej�Gru�py�znaj�du�je�się�bli�-
sko 50�ma�rek,�a TE�XET�Po�-
land�dys�try�bu�uje�aż 14�z nich.�
Klu�czem�do suk�ce�su�Gru�py,

a tym�sa�mym�TE�XET�Po�land,
jest� kom�plek�so�we� po�dej�ście,
za�czy�na�jąc�odko�or�dy�na�cji�pro�-
jek�tu,� pro�duk�cji,� ma�ga�zy�no�-
wa�nia,�aż�do sprze�da�ży�i dys�try�-
bu�cji�pro�duk�tów.�Aby�za�pew�nić
dy�wer�sy�fi�ka�cję� ry�zy�ka,�NWG
dys�try�bu�uje� swo�je� pro�duk�ty
za�rów�no� na ryn�ku� kor�po�ra�-
cyj�nym�(B2B)�jak�ina ryn�ku�de�-
ta�licz�nym� (B2C).� Po�zwa�la� to
na sprze�daż�tych�sa�mych�pro�-
duk�tów� pod róż�ne� stra�te�gie
mar�ke�tin�go�we.�Wio�dą�cą�mar�-
ką� odzie�ży� pro�mo�cyj�nej� jest
Ja�mes�Ha�rvest.
Stra�te�gią� kon�sor�cjum� jest

in�we�sto�wa�nie� wy�ge�ne�ro�wa�-
nych�zy�sków�wno�we�przed�się�-

wzię�cia� i nie�ustan�ne� roz�bu�-
do�wy�wa�nie� port�fo�lio� ofe�ro�-
wa�nych�ma�rek� i pro�duk�tów.
W ra�mach�ist�nie�ją�cych�bran�-
dów,�co�ro�ku�wpro�wa�dza�nych
jest� do obie�gu� przy�naj�-
mniej 200� no�wych� pro�duk�-
tów.�Nad ich�po�wsta�niem�pra�-
cu�je�wie�lu�spe�cja�li�stów.�Dba�ją
oni�o de�ta�le�i do�bie�ra�ją�od�po�-
wied�nie,�za�awan�so�wa�ne�tech�-
nicz�nie�ma�te�ria�ły,�aby�wy�ro�by

spro�sta�ły� naj�wyż�szym� stan�-
dar�dom� i ro�sną�cym� ocze�ki�-
wa�niom�klien�tów.�
Kon�su�men�ci� po�dej�mu�jąc

de�cy�zję� o za�ku�pie� pro�duk�tu,
co�raz�czę�ściej�kie�ru�ją�się�tro�ską
o prze�strze�ga�nie� fun�da�men�-
tal�nych� za�sad� pod�czas� je�go
pro�duk�cji.�Wy�ro�by�dys�try�bu�-
owa�ne�przez�TE�XET�są�wy�twa�-
rza�ne�wbez�piecz�nym�śro�do�wi�-
sku�pra�cy,�a tak�że�opra�co�wa�ne
zo�sta�ły�ko�dek�sy�po�stę�po�wa�nia
dla�do�staw�ców.�TE�XET�kła�dzie
du�ży�na�cisk�na pro�duk�cję�z za�-
cho�wa�niem�czy�ste�go�śro�do�wi�-
ska� oraz� dba�m.in.� o to,� aby
w za�kła�dach� pro�duk�cyj�nych
nie� by�ły� za�trud�nia�ne� dzie�ci.
Fir�ma�le�gi�ty�mu�je�się�licz�ny�mi
cer�ty�fi�ka�ta�mi,� np.:� WRAP
(Worl�dwi�de�Re�spon�si�ble�Ac�-
cre�di�ted� Pro�duc�tion),� BSCI
(Bu�si�ness� So�cial�Com�plian�ce
In�i�tia�ti�ve)�czy�Cle�an�Ship�ping
Pro�ject.� Wśród� wie�lu� form
uzna�nia,�któ�re�fir�ma�otrzy�ma�-
ła�na prze�strze�ni�lat,�ze�stro�ny
klien�tów�i bran�ży,�war�to�wspo�-
mnieć� otrzy�ma�ne� w 2016� r.
na�gro�dy� „Ge�par�dy� Biz�ne�su”
i „Ga�ze�le�Biz�ne�su”.

Mariusz�Szeib

Czym�jest�kompleksowe�
podejście�w�dystrybucji?
Harvest&Frost,�D.A.D�Sportwear,�Lord�Nelson&Queen�Anne,�Grizzly
–�to�znane�marki�odzieży�biznesowej,�sportowej,�promocyjnej,�a�także
pościeli,�ręczników,�toreb�podróżnych,�biznesowych�i�sportowych,
które�są�synonimami�najwyższej�jakości�i�innowacyjności�w�swoich
kategoriach�produktowych.�Ich�dystrybucją�w�Polsce,�w�sposób
systemowy,�zajmuje�się�firma�TEXET�Poland.
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Usłu�ga�cyn�ko�wa�nia�ofe�ro�wa�na
przez�Me�pro�zet�za�pew�nia�uzy�-
ska�nie�po�włok�an�ty�ko�ro�zyj�nych
owy�so�kich�wa�lo�rach�tech�nicz�-
nych�i es�te�tycz�nych,�za�pew�nia�-
jąc�ochro�nę�kon�struk�cji�sta�lo�-
wych,� że�li�wa� i ele�men�tów
złącz�nych� przed ko�ro�zją,� bez
po�trze�by� wy�ko�ny�wa�nia� kosz�-
tow�nych�prac�kon�ser�wa�cyj�nych.
Fir�ma� dys�po�nu�je� bo�ga�to� wy�-
po�sa�żo�nym�za�ple�czem�cyn�kow�-
ni�imo�że�po�szczy�cić�się�jed�nym
znaj�no�wo�cze�śniej�szych�pie�ców
wPol�sce,�obar�dzo�du�żej�wy�daj�-
no�ści�i zdol�no�ściach�prze�ro�bo�-
wych.�Wte�go�rocz�nej�edy�cji�pro�-
gra�mu�Naj�wyż�sza�Ja�kość�Qu�ali�ty
In�ter�na�tio�nal�usłu�ga�cyn�ko�wa�-
nia�ognio�we�go�ofe�ro�wa�na�przez
Me�pro�zet� zo�sta�ła� na�go�ro�dzo�-
na�Zło�tym�Go�dłem�QI.
Jak� pod�kre�śla� Zbi�gniew�

Wil�czyń�ski,Pre�zes�Za�rzą�du�Me�-
pro�zet�Sta�re�Ku�ro�wo Sp.�z o.o.
–�Wy�so�ka�ja�kość�na�szych�uslug
i wy�ro�bów� jest� prio�ry�te�tem.
Ma�my� świa�do�mość,� że� dla
klien�ta� istot�na� jest� nie� tyl�ko
ni�ska�ce�na�ale�wła�śnie�wy�so�ki
stan�dard� pro�duk�tu.� Przede
wszyst�kim�to�wła�śnie�ten�aspekt
jest� naj�czę�ściej� de�cy�du�ją�cy
przy wy�bo�rze�pro�du�cen�ta.�Co
waż�ne�za�do�wo�lo�ny�klient�wró�-
ci�po�now�nie,�adla�nas�jest�to�ko�-
lej�ne�po�twier�dze�nie,�że�war�to
in�we�sto�wać�w wy�so�ką� ja�kość
wy�ro�bu. I tak�wła�śnie�jest�wna�-

szym�przy�pad�ku�–�ma�my�sze�-
ro�kie� gro�no� po�wra�ca�ją�cych
do nas�od�bior�ców,�przez�któ�-
rych�je�ste�śmy�po�strze�ga�ni�ja�ko
wia�ry�god�ny�i rze�tel�ny�do�staw�-
ca.�Wie�lo�let�nia�współ�pra�ca�zna�-
szy�mi�sta�ły�mi�kon�tra�hen�ta�mi
jest�po�twier�dze�niem�za�ufa�nia
i za�do�wo�le�nia�z ja�ko�ści�na�sze�-
go�asor�ty�men�tu.
Ko�lej�nym�zgłów�nych�ob�sza�-

rów�dzia�łal�no�ści�fir�my�jest�pro�-
duk�cja� kon�struk�cji� stalo�wych
hal,�pa�let�trans�por�to�wo�–�ma�-

ga�zy�no�wych,� sia�tek� zgrze�wa�-
nych,�oraz�pro�duk�tów�dla�rol�-
nic�twa�m.�in.�pa�śni�ków,�skrzyń
i wy�po�sa�że�nia�obór�dla�by�dła
mlecz�ne�go.�Ofer�ta�Me�pro�ze�tu
Sta�re�Ku�ro�wo�cie�szy�się�du�żą
po�pu�lar�no�ścią�nie�tyl�ko�wPol�-
sce.�Oko�ło 80�proc.�pro�duk�cji
tra�fia� na ryn�ki� za�gra�nicz�ne,
przede�wszyst�kim�doNie�miec,
Szwe�cji�i Ho�lan�dii.�

Jo�an�na�Chru�stek,
Jo�an�na�Ja�ko�weń�ko

Sta�lo�wa�ja�kość
Me�pro�zet�Sta�re�Ku�ro�wo Sp.�z o.o.�to�fir�ma�z po�nad
pięć�dzie�się�cio�let�nią�tra�dy�cją.�Pod�sta�wo�wy�seg�ment�dzia�łal�no�ści
spół�ki�to�cyn�ko�wa�nie�ognio�we�za�nu�rze�nio�we�–�trwa�ły,
bez�piecz�ny�i eko�no�micz�ny�spo�sób�za�bez�pie�cze�nia�sta�li.


