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Stalowajakość
MeprozetStareKurowo Sp.z o.o.tofirmaz ponad
pięćdziesięcioletniątradycją.Podstawowysegmentdziałalności
spółkitocynkowanieogniowezanurzeniowe–trwały,
bezpiecznyi ekonomicznysposóbzabezpieczeniastali.
Usługacynkowaniaoferowana
przezMeprozetzapewniauzyskaniepowłokantykorozyjnych
o wysokichwalorachtechnicznychi estetycznych,zapewniającochronękonstrukcjistalowych, żeliwa i elementów
złącznych przed korozją, bez
potrzeby wykonywania kosztownychprackonserwacyjnych.
Firma dysponuje bogato wyposażonymzapleczemcynkownii możeposzczycićsięjednym
z najnowocześniejszychpieców
w Polsce,o bardzodużejwydajnościi zdolnościachprzerobowych.W tegorocznejedycjiprogramuNajwyższaJakośćQuality
Internationalusługacynkowaniaogniowegooferowanaprzez
Meprozet została nagorodzonaZłotymGodłemQI.
Jak podkreśla Zbigniew
Wilczyński,PrezesZarząduMeprozetStareKurowo Sp.z o.o.
–Wysokajakośćnaszychuslug
i wyrobów jest priorytetem.
Mamy świadomość, że dla
klienta istotna jest nie tylko
niskacenaalewłaśniewysoki
standard produktu. Przede
wszystkimtowłaśnietenaspekt
jest najczęściej decydujący
przy wyborzeproducenta.Co
ważnezadowolonyklientwróciponownie,a dlanasjesttokolejnepotwierdzenie,żewarto
inwestować w wysoką jakość
wyrobu. I takwłaśniejestw na-

Reklama

szymprzypadku–mamyszerokie grono powracających
do nasodbiorców,przezktórychjesteśmypostrzeganijako
wiarygodnyi rzetelnydostawca.Wieloletniawspółpracaz naszymistałymikontrahentami
jest potwierdzeniem zaufania
i zadowoleniaz jakościnaszegoasortymentu.
Kolejnymz głównychobszarówdziałalnościfirmyjestprodukcja konstrukcji stalowych
hal,palettransportowo–ma-

gazynowych, siatek zgrzewanych,orazproduktówdlarolnictwam.in.paśników,skrzyń
i wyposażeniaobórdlabydła
mlecznego.OfertaMeprozetu
StareKurowocieszysiędużą
popularnościąnietylkow Polsce.Około 80proc.produkcji
trafia na rynki zagraniczne,
przedewszystkimdo Niemiec,
Szwecjii Holandii.
JoannaChrustek,
JoannaJakoweńko

dodatek informacyjno-promocyjny
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Czymjestkompleksowe
podejściewdystrybucji?
Harvest&Frost,D.A.DSportwear,LordNelson&QueenAnne,Grizzly
–toznanemarkiodzieżybiznesowej,sportowej,promocyjnej,atakże
pościeli,ręczników,torebpodróżnych,biznesowychisportowych,
któresąsynonimaminajwyższejjakościiinnowacyjnościwswoich
kategoriachproduktowych.IchdystrybucjąwPolsce,wsposób
systemowy,zajmujesięfirmaTEXETPoland.
TEXET Poland jest częścią
szwedzkiego koncernu New
WaveGroup(NWG),firmy,
któraspecjalizujesięw tworzeniui rozwojumarekw sektor ach odzież y sport ow ej,
korporacyjneji roboczej,upomink ów i gad żet ów oraz
w produktach wyposażenia
wnętrz.Obecniew portfolio
całejGrupyznajdujesięblisko 50marek,a TEXETPolanddystrybuujeaż 14z nich.
Kluczemdo sukcesuGrupy,
a tymsamymTEXETPoland,
jest kompleksowe podejście,
zaczynającod koordynacjiprojektu, produkcji, magazynowania,ażdo sprzedażyi dystrybucjiproduktów.Abyzapewnić
dywersyfikację ryzyka, NWG
dystrybuuje swoje produkty
zarówno na rynku korporacyjnym(B2B)jaki na rynkudetalicznym (B2C). Pozwala to
na sprzedażtychsamychproduktów pod różne strategie
marketingowe.Wiodącąmarką odzieży promocyjnej jest
JamesHarvest.
Strategią konsorcjum jest
inwestowanie wygenerowanychzyskóww noweprzedsięReklama

wzięcia i nieustanne rozbudowywanie portfolio oferowanych marek i produktów.
W ramachistniejącychbrandów,corokuwprowadzanych
jest do obiegu przyn ajmniej 200 nowych produktów.Nad ichpowstaniempracujewieluspecjalistów.Dbają
onio detalei dobierająodpowiednie,zaawansowanetechniczniemateriały,abywyroby

sprostały najwyższym standardom i rosnącym oczekiwaniomklientów.
Konsumenci podejmując
decyzję o zakupie produktu,
corazczęściejkierująsiętroską
o przestrzeganie fundamentalnych zasad podczas jego
produkcji.WyrobydystrybuowaneprzezTEXETsąwytwarzanew bezpiecznymśrodowiskupracy,a takżeopracowane
zostałykodeksypostępowania
dladostawców.TEXETkładzie
dużynaciskna produkcjęz zachowaniemczystegośrodowiska oraz dba m.in. o to, aby
w zakładach produkcyjnych
nie były zatrudniane dzieci.
Firmalegitymujesięlicznymi
certyfikatami, np.: WRAP
(WorldwideResponsibleAccredited Production), BSCI
(Business Social Compliance
Initiative)czyCleanShipping
Project. Wśród wielu form
uznania,którefirmaotrzymałana przestrzenilat,zestrony
klientówi branży,wartowspomnieć otrzymane w 2016 r.
nagrody „Gepardy Biznesu”
i „GazeleBiznesu”.
MariuszSzeib

