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Reputacja - dobro trudno uchwytne
O pesymistycznej nieodwracalności nadszarpniętego dobrego imienia można odnaleźć wiele cytatów,
obserwacji i stwierdzeń. Chyba najbardziej znanym jest przypisywany Benjaminowi Franklinowi:
„Szkło, porcelanę i reputację, łatwo rozbić, a sklejone już nigdy nie będą wyglądały dobrze”…
VIVAI MAZZONI - STUDIUM PRZYPADKU

E.C.O. GRUPA | PREZENTACJA PARTNERA

35

Sady Królowej Bony
To królowa Bona i jej zamiłowanie do ogrodnictwa oraz
sadownictwa dało początek powstaniu „największego
sadu Europy”. W 1545 roku otrzymała ona bowiem spore

Jabłko odmiany Cortland

połacie ziemi na terenie powiatu grójeckiego. Dbała o nie,
a co więcej ustanawiała liczne przywileje dla posiadaczy
ogrodów. Kolejnym krokiem w rozwoju sadownictwa było
umocowanie prawne poprzez wydany przez syna królowej
Bony akt królewski z 1578 roku. Zapoczątkowało to rozwój
sadów owocowych, w tym przede wszystkim jabłoniowych.
Liczne dzieła historyczne zawierają wzmianki o rozwoju
dworskich i chłopskich sadów na terenach powiatu grójeckiego. Ponadto niemałą rolę w historii grójeckich jabłek
odegrali także duchowni (Niedźwiedzki z Łęczeszyc, Roch
Wójcicki z Belska, Edward Kawiński z Konar i Stefan Roguski
z Goszczyna). Byli oni swego czasu głównymi propagatorami
sadownictwa na Grójecczyźnie. Z początkiem XX wieku
rozpoczęto zakładanie sadów handlowych. Ich symbolem
został Jan Cieślak z Pogórzyc, który wprowadził wysoką kulturę odnośnie uprawy oraz przechowalnictwa jabłek. To on
wybudował w roku 1918 pierwszą przechowalnię owoców
w Polsce, dzięki czemu mógł uzyskiwać wysokie ceny za
wysoką jakość owoców, których był producentem.

w E.C.O. Grupie siła

W

Według Anglików wystarczy jedno jabłko dziennie, by pozostać zdrowym. Dietetycy zalecają spożycie przynajmniej
dwóch jabłek – rano dla urody oraz wieczorem dla zdrowia.
W jabłkach najcenniejsze są zawarte w skórce i gniazdach
nasiennych pektyny, które oczyszczają organizm z wszelkich
trujących substancji, z resztek pokarmów oraz regulują florę
bakteryjną jelit. Pektyny mają pozytywny wpływ na zdrowie,
gdyż zmniejszają wchłanianie cholesterolu, przez co skutecznie
chronią przed miażdżycą i zawałem.
Jabłka zawierają mnóstwo witamin. Są przede wszystkim
źródłem witaminy C, która działa korzystnie na układ odpornościowy. Poza tym są bogate w potas oraz żelazo, zapobiegające
anemii. Jabłka spożywane na surowo wzmacniają więc serce,
mięśnie, układ nerwowy oraz poprawiają pracę wątroby.
Poza właściwościami zdrowotnymi, jabłka mają także
ogromny wpływ na urodę oraz wspomagają odchudzanie.
Ułatwiając przyswajanie wapnia przez organizm, wzmacniają
włosy, zęby i paznokcie. Jedzenie jabłek działa również pozytywnie na skórę, przeciwdziałając jej wiotczeniu i zapewniając młody wygląd.
Jabłka są także wykorzystywane w kuracjach odchudzających. Są sycące, a jednocześnie niskokaloryczne. Należy jednak
pamiętać, by jeść je z umiarem, gdyż zawierają dużo cukru.

Wiele publikacji w prasie branżowej zostało poświęconych
polskiej specyfice produkcji rolnej koncentrując się na dużym
rozdrobnieniu gruntów i tym samym liczby producentów, stosunkowo niskim poziomie zmechanizowania produkcji i niewystarczającemu wsparciu doradczemu. Na tym tle, wydaje
się, że tworzenie grup producenckich jest optymalnym rozwiązaniem strukturalnym, a jednocześnie istotnie wpływa na
podwyższanie jakości i efektywności produkcji rolnej w naszym kraju. Producenci zrzeszeni w grupie zachowują pełną
suwerenność, a jednocześnie zyskują prawo do decydowania

Sad z drzewkami odmiany Idared

Znanych jest ponad 10 tyś. odmian jabłek. Charakteryzują się one różną wielkością, kolorem,
kształtem, a także różnym smakiem, aromatem
oraz zastosowaniem w kuchni. Wyróżniamy jabłka deserowe (słodkie, soczyste i twarde), kwaśne
(np. antonówka) oraz stołowe mające pośrednie
właściwości i cieszące się największym zastosowaniem w kuchni.

o kierunkach rozwoju grupy, otrzymują konkretne wsparcie
doradcze oraz możliwości unowocześnienia środków produkcji.
Grupa producencka staje się silnym partnerem w codziennej grze rynkowej dając możliwość zbytu wyprodukowanych
owoców i warzyw, zarówno w Polsce jak i zagranicą. To z kolei przekłada się bezpośrednio na podwyższanie dochodów
członków grupy i pozytywnie wpływa na dynamiczny rozwój
poszczególnych regionów naszego kraju. W warunkach globalnej gospodarki światowej i silnie konkurencyjnego rynku
UE nie ma alternatywy dla budowania silnych, nowoczesnych
i dobrze zarządzanych grup producenckich, które są w stanie
stawić czoła wyzwaniom XXI wieku.
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11 rynków zagranicznych
Nasza grupa jest jednym z największych producentów oraz dystrybutorów owoców i warzyw
w Polsce. Współpracujemy z największymi sieciami handlowymi oraz indywidualnymi odbiorcami na 11 rynkach zagranicznych. W tym roku
zamierzamy zintensyfikować działania zmierzające do rozpoczęcia współpracy z polskimi

partnerami. Dzięki doskonałemu położeniu
w sercu największego europejskiego zagłębia
sadowniczego, wysokiej klasy zapleczu technicznemu oraz długoletniemu doświadczeniu
handlowemu spełniamy najwyższe standardy
jakościowe potwierdzone otrzymanymi certyfikatami IPO oraz Global G.A.P. W najbliższym
czasie planujemy wprowadzenie certyfikatów

POCZĄTKI

Europejskiego Centrum
Owocowego Sp. z o.o.

O

Obserwując zachodzące procesy konsolidacji
produkcji rolnej i wykorzystując wieloletnie doświadczenie w handlu owocami i warzywami,
zdecydowaliśmy się założyć grupę producencką - Europejskie Centrum Owocowe Sp. z o.o. Od
początku działalności handlowej kierowaliśmy
się nadrzędną zasadą wspierania lokalnych producentów poprzez oferowanie korzystnych cen,
wsparcie logistycznie i wymianę know-how.
W rezultacie zbudowaliśmy stabilny i długoterminowy fundament współpracy z naszymi dostawcami. Wykorzystaliśmy ten cenny kapitał
do stworzenia w 2010 roku grupy producenckiej umiejscowionej w Rębowoli (pow. Grójecki, woj. Mazowieckie). Dysponujemy 1,700 ha
gruntów rolnych oraz wielkością produkcji na
poziomie 50.000 ton, co stawia nas w czołówce
działających grup producenckich w Polsce. Biznes to ludzie i zbiór relacji między nimi – dla nas
to najcenniejsza inwestycja.
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Wsparcie funduszy unijnych
Kluczową rolę w budowaniu potencjału polskich grup producenckich odgrywał i wciąż odgrywa Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007 – 2013, którego E.C.O. Grupa jest
również beneficjentem. Głównym celem programu jest podniesienie dochodów rolników,

mamy 48 wózków widłowych, 56 platform
sadowniczych, 1107 wózków sadowniczych,
8 ładowarek teleskopowych oraz 47000 plastikowych skrzyń do zbioru świeżego jabłka. Wspomniana inwestycja ma bezpośredni wpływ na
zwiększanie wydajności w codziennej produkcji
naszych członków.

zakupem supernowoczesnych i wydajnych linii
technologicznych do sortowania owoców, obierania i kostkowania oraz automatycznego pakowania. Obecnie jesteśmy w stanie przygotować
produkt najwyższej jakości, zgodny ze standardami wymagających klientów z Europy Zachodniej i Bliskiego Wschodu. Najnowsza inwestycja

poprawę jakości i zmniejszenie kosztów produkcji. W przypadku członków E.C.O. Grupy
przekłada się to bezpośrednio na zakup do końca 2015 roku maszyn i urządzeń niezbędnych
w prowadzeniu nowoczesnego gospodarstwa
sadowniczego. W ramach tego projektu otrzy-

Otrzymane wsparcie z funduszy unijnych miało również strategiczne znaczenie w budowaniu
potencjału E.C.O. Grupy i jej konkurencyjności
na rynku polskim i zagranicznym. W 2012 roku
ukończyliśmy inwestycje związane z budową
centrum logistycznego o powierzchni 11.000 m2,

zakłada wybudowanie do końca 2013 roku bazy
chłodniczej w technologii ULO na 10.500 ton
owoców. Inwestycja ma dla nas strategiczne znaczenie, gdyż w znacznym stopniu zabezpieczy
naszych klientów przed zmieniającą się koniunkturą cen na owoce i warzywa w ciągu roku.

37

IFS oraz BRC. Inwestycje w obszarze jakości
traktujemy priorytetowo, gdyż wiemy jak duże
ma to znaczenie w sytuacji budowania relacji
biznesowych z partnerami zagranicznymi. Poza
tym właściwe zarządzanie jakością przekłada
się bezpośrednio na zyskowność prowadzonej
działalności, dzięki czemu możemy w większym
stopniu wspierać członków grupy oraz poszerzać możliwości produkcyjne E.C.O. Grupy.
W ostatnim czasie czerpiemy dużą satysfakcję
z faktu, że naszą firmę odwiedzają liczne delegacje z krajów UE i przy okazji tychże spotkań jesteśmy komplementowani za dynamiczny rozwój
i wdrożone wysokie standardy jakościowe. Jesteśmy traktowani jak poważny partner, z którym
warto nawiązać długoterminową współpracę.
Jabłko ma różne „oblicza”. W Europie od zawsze
było symbolem życia, zdrowia, miłości, płodności, urodzaju, dostatku, długowieczności i nieśmiertelności. Miało swoje znaczenie w mitologii
greckiej, rzymskiej, celtyckiej czy nordyckiej.
W tradycji chrześcijańskiej było symbolem pokusy i pożądania. Jabłko jest także atrybutem władzy królewskiej, obok berła i korony. Co więcej,
według popularnej legendy, pomogło Isaacowi
Newtonowi odkryć prawo grawitacji. Najważniejsze jednak jest to, jak pozytywnie spożywanie jabłek wpływa na zdrowie człowieka. E.C.O. Grupa
dbając więc o jakość swoich produktów, dba jednocześnie o zdrowie wszystkich konsumentów.

Najnowocześniejszy system do parametryzacji i segregacji jabłek
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HISTORIA WSPÓŁPRACY
pomiędzy Linde MH Polska
a Europejskim Centrum
Owocowym Sp. z o. o.
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Nasza współpraca rozpoczęła się na początku
roku 2012, kiedy firma Europejskie Centrum
Owocowe zaczęła proces innowacji oraz realizacji bardzo dużej inwestycji dotyczącej stworzenia
nowo planowanego obiektu.
Na początku roku 2012 wnikliwej analizie
zostały poddane typoszeregi oraz rozwiązania
kilku marek dostawców wózków widłowych. Naszemu przyszłemu wówczas partnerowi zależało
przede wszystkim na jak najlepszej optymalizacji
czasu operacji oraz zminimalizowaniu kosztów
serwisowych wózków, które w codziennym procesie załadunkowo-rozładunkowym miały rozładowywać po kilkadziesiąt naczep. W związku
z dużymi wymaganiami Klient miał pewne obawy co do maszyn, które musiał wybrać.
Większość firm konkurencyjnych proponowało
rozwiązania w postaci wózków czołowych z przeciwwagą. Po analizach kosztów zakupu oraz
kosztów przeglądów maszyn, zaprezentowaliśmy

Klientowi naszą ofertę – nowatorski wózek T20SP
serii 131. Ten, zwany potocznie rydwanem wózek,
który był o ¾ tańszy w zakupie od wózka czołowego, jak się później okazało doskonale spełniał nałożone na niego codzienne obowiązki.
Po przeanalizowaniu naszej oferty oraz zalet jakimi charakteryzuje się proponowany T20SP, Klient
podjął ostateczną decyzję i złożył pierwsze zamówienie na dwa owe wózki.
W kilka tygodni po dostawie maszyny Linde
zebrały mnóstwo pozytywnych opinii. Doceniona
została wysoka jakość produktu, niezawodność
działania, doskonała widoczność przy jeździe wózkiem zarówno w przód, jak i w tył oraz doskonałe właściwości trakcyjne na nierównościach przy
pokonywaniu progu naczepy, która zazwyczaj nie
była w idealnej pozycji. Ponadto nasze wózki pozwoliły Klientowi na zwiększenie produktywności
i umożliwiły wzrost wydajności pracy operatorów,
którzy po 8 godzinach jazdy nie czuli tak dużego

zmęczenia, jak przy konwencjonalnych rozwiązaniach zastosowanych u konkurencji.
Optymalny udźwig wózka 2000 kg, na środku
ciężkości 500 mm ze stałą, bardzo bezpieczną klatką
(SP) dla operatora, spełniły wszelkie oczekiwania
klienta, zarówno pod względem jakości, jak i bezpieczeństwa w codziennej pracy.
W połowie 2012 roku firma Europejskie Centrum
Owocowe Sp. z o.o. ogłosiła bardzo duży konkurs ofert
na wózki elektryczne czołowe z przeciwwagą, który był
jednym z większych przetargów w rejonie mazowieckim.
Firma Linde MH w konkursie ofert została wyłoniona jako główny dostawca kilkudziesięciu
wózków czołowych elektrycznych z przeciwwagą, które charakteryzowały się doskonałymi właściwościami trakcyjnymi, bezpieczeństwem czyli
stałą, jednolitą konstrukcją ramy ochronnej operatora oraz stabilizatorami ładunku w postaci siłowników pochyłu masztu nad dachem, które dają
największą precyzję w podejmowaniu ładunków.

Pod koniec roku 2012 klient zamówił kolejną,
nową serię wózków wysokiego składowania.
Tym razem były to wózki R16N serii 115-12,
które zostały dedykowane do obsługi magazynu
wysokiego składowania skrzynio-palet.
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Na chwilę obecną współpraca partnerska pomiędzy naszymi firmami układa się wzorowo,
co pozwoliło na kolejne inwestycje w zakupy wózków Linde w 2013 roku oraz podpisanie umowy
serwisowej na wózki czołowe serii 386.
Co więcej Klient planuje kolejne inwestycje
związane z logistyką w firmie Europejskie Centrum
Owocowe Sp. z o.o. W związku z tym liczymy,
że nasza współpraca będzie się nadal owocnie rozwijać oraz że będziemy mieli szansę być również
częścią kolejnych projektów naszego Partnera.
Dziękujemy za zaufanie, a co za tym idzie zyskanie
kolejnego Partnera w biznesie. Zespół Linde, jak
zawsze, pozostaje do usług!

Opracował: Mariusz Banachowicz
Starszy Doradca Techniczno – Handlowy
Linde Material Handling Polska oddział Warszawa
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