NEWS

1402 o udźwigu 18000–32000 kg
Wózek widłowy z przeciwwagą i silnikiem Diesla
Linde PARTNER

JJAS-FBG
AS-FBG S.A.
Logistyka zorientowana na Klienta
OKIEM PRAKTYKA

Ludzie, technologia, procesy…
Piotr Sprzęczka – Logwin Air+Ocean Poland
Linde PARTNER

GEŚKOWIAK
Rodzinna pasja kulinarna

LIFESTYLE

Kuchnia molekularna
Inspirująca, fascynująca i magiczna
Jean Bos

TEMAT NUMERU

Jaki jest na dzień dzisiejszy poziom zaawansowania logistycznego
ycznego
klientów operatorów logistycznych np. firm produkcyjnych?
h?
Czy operator logistyczny nie wykorzystuje nieudolności
logistycznej klienta produkcyjnego?
Eksploatacja wózków widłowych w przemyśle
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Historia współpracy

KULINARNA PASJA RODZINY GRZEŚKOWIAK

pomiędzy firmą GRZEŚKOWIAK
i Linde Material Handling

uczciwość kupiecką i przestrzeganie zasad
dobrej konkurencji.
GRZEŚKOWIAK to solidna polska marka i synonim najwyższej jakości. Potwierdzają to liczne
nagrody i tytuły. Nasze produkty są doskonale
rozpoznawane, mimo że nie prowadziliśmy agresywnych kampanii reklamowych. Etyka kupiecka
jest fundamentem naszych działań, a dzięki
nowoczesnym i innowacyjnym rozwiązaniom
organizacyjnym, przyczyniamy się do tworzenia
dobrej kultury dla biznesu w Europie Środkowej.
Nasze wysiłki w tym względzie są zauważane
i doceniane. Szczególnie dumni jesteśmy z otrzymywanego corocznie prestiżowego certyfikatu
Przedsiębiorstwo FAIR PLAY.
Firma GRZEŚKOWIAK to lider innowacji technologicznych w dziedzinie świeżej żywności.
Dbamy o najwyższą jakość we wszystkim, co robimy.
Jako pierwsi w kraju w swojej branży wdrożyliśmy
system HACCP, który kontroluje produkt na każdym
etapie jego powstawania. System HACCP został
oceniony i zatwierdzony 23 sierpnia 2002 roku
przez niezależną brytyjską jednostkę certyfikującą
- Lloyd’s Register Quality Assurance - jako zgodny
z amerykańskim Codex Alimentarius 1997. W sferze
zarządzania konsekwentnie wdrażamy zasady Total
Quality Management (TQM) w oparciu o wzorce
Europejskiej Nagrody Jakości (EFQM).

Metamorfoza

Fenomen firmy

Kulinarna pasja rodziny Grześkowiak, talent
do interesów i osobiste zaangażowanie,
wyznaczyły kierunek i tempo rozwoju firmy,
która dziś jest liderem przedsiębiorczości
z dynamiką przychodów na poziomie 100%
rocznie.
Firma GRZEŚKOWIAK powstała z połączenia kulinarnej pasji z talentem do interesów. Jej twórcami w latach 70-tych XX wieku byli Teresa i Jan
Grześkowiak. Dziś rodzinny biznes kontynuują
ich synowie: Marcin i Zbigniew, a potencjał
produkcyjny firmy to 100 ton gotowych produktów dziennie.
Firma początkowo stała się powszechnie znana
w regionie dzięki znakomitej kapuście i ogórkom
kwaszonym. Dziś jej oferta zawiera szerokągamę
produktów owocowo-warzywnych przeznaczonych do bezpośredniej konsumpcji.
Najbardziej znanymi wśród nich są Świeże
Surówki GRZEŚKOWIAK, o wyjątkowych smakach
i nazwach na każdą literę alfabetu: od “A” do “Z”.

Fenomen firmy GRZEŚKOWIAK tworzą młodzi
i kreatywni ludzie. Dzięki nim możliwa była
metamorfoza małego, rodzinnego biznesu
w firmę o zasięgu międzynarodowym.
Polityka i strategia firmy oparta jest na koncepcji
blink management. Zgodnie z nią, podstawowe
znaczenie dla sukcesu firmy ma kreatywność
i intuicja zespołu zarządzającego.
Jesteśmy przekonani, że to właśnie ludzie
decydują o sukcesie każdego przedsięwzięcia.
Dlatego w trosce o nich promujemy zdrowy styl
życia oparty na dobrych nawykach żywieniowych
i aktywności fizycznej.
Firma GRZEŚKOWIAK, mimo średniej wieku
poniżej 30 lat w pionie administracyjnym, jest
postrzegana jako poważny partner biznesowy
i lider przedsiębiorczości.
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Firma w liczbach
Wybrana przez nas koncepcja organizacji
otwartej i nowatorskie podejście do biznesu
sprawia, że firma GRZEŚKOWIAK to poszukiwany partner na rynku.
· 30 lat tradycji
· 10.000 zamówień telefonicznych w tygodniu
· 1-sza firma w Polsce z system HACCP w swojej
branży
· blisko 10.000 m2 nowoczesnych hal produkcyjnych
· potencjał produkcyjny na poziomie 100 ton
dziennie
· ponad 5000 aktywnych klientów
Promujemy zdrowy tryb życia oparty na dobrych
nawykach żywieniowych i aktywności fizycznej.
Popularyzujemy rozwiązania pro–ekologiczne,

Marka

a naszą Strategię Pro-Społeczną (Corporate Social

Wyróżnia nas przejrzysta polityka firmy.
Prowadzimy ją w oparciu o tradycyjną

Responsibility) tworzymy w oparciu o działania
przyjazne społeczności lokalnej.
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Wielkopolska rzetelność,czy coś więcej?
Troska o najwyższą jakość to nasza
podstawowa ambicja.
Dlatego nieustannie się doskonalimy i podnosimy
poziom jakości wykonywanych usług. Uczestniczymy w kursach jakościowych i poddajemy
się certyfikacji m.in. pod względem zgodności
z normami ochrony środowiska. Konsekwentnie
inwestujemy w najnowsze technologie. Posiadamy zintegrowany system komputerowy i imponującą flotę klikudziesięciu samochodów
–chłodni. Każdego dnia obsługujemy ponad kilka
tysięcy punktów handlowych i gastronomicznych
w Polsce. Posiadamy nowoczesne technologie i blisko 10.000 m2 hal produkcyjnych odpowiadających najwyższym normom europejskim.
Produkty Firmy GRZEŚKOWIAK to gwarancja
jakości i satysfakcji.
Gwarantem jakości produktów GRZEŚKOWIAK
jest stabilna i profesjonalna kadra o wysokiej
kulturze. Obok doskonałej technologii i systemów, to właśnie doświadczenie ludzi gwarantuje jakość naszych działań. Znikoma rotacja
wśród pracowników, wysokie kwalifikacje, kultura osobista, a także zaangażowanie i wiedza,
umożliwiają utrzymanie jakości produktu i usług
na najwyżąszym poziomie. Firma GRZEŚKOWIAK
postrzegana jest zarówno jako lider w swojej
branży, jak i lider innowacyjnych rozwiązań
w sferze kultury organizacyjnej. Nasze zaangażowanie społeczne, sprawia, że jesteśmy
uważani za firmę przyjazną lokalnej społeczności
i dobrego pracodawcę.
Naturalne i smaczne produkty GRZEŚKOWIAK
znajdują swoje miejsce na każdym stole.
Firma GRZEŚKOWIAK od wielu lat jest ekspertem

w dziedzinie świeżej żywności przeznaczonej
do bezpośredniej konsumpcji. Dzięki odpowiedniej strategii szybko reagujemy na zmieniające
się trendy i skutecznie wdrażamy nowe produkty, również te dla klientów o wysublimowanych gustach. Komputerowy system obsługi
klienta CRM powoduje, że Firma GRZEŚKOWIAK
nie tylko szybko i trafnie diagnozuje potrzeby
rynku, ale także błyskawicznie na nie odpowiada.
Nasza oferta to dziś przede wszystkim:
· świeże surówki owocowo–warzywne
· świeże sałatki
· kapusta kwaszona
· ogórki kwaszone
· świeże półprodukty i produkty do gastronomii
Apetycznie wyglądające produkty
GRZEŚKOWIAK posiadają naturalnie soczyste
kolory i aromat. Aż chce się je zjeść!
Wszystkie produkty GRZEŚKOWIAK powstają
ze starannie wyselekcjonowanych, najlepszych
surowców. Nasze dotychczasowe doświadczenie
wskazuje, że regularne monitorowanie upraw,
prowadzone wspólnie z naszymi plantatorami, przynosi doskonałe rezultaty. Stosujemy
specjalne linie technologiczne zapewniające
różnorodność kształtów i wielkości cząstek.
Dzieki nim możliwe jest zatrzymywanie soków
i aromatu w każdym z kawałków ciętego
warzywa. Wpływa to pozytywnie na smak
i trwałość produktu. Optymalny termin ważności
produkty GRZEŚKOWIAK zawdzięczają nowoczesnej technologii produkcyjnej, wysokiej higienie
pracy i niskiej temperaturze na każdym etapie
produkcji, dystrybucji i ekspozycji w ramach Kontrolowanego Ciągu Chłodniczego (KCC).

Kiedy firma Grześkowiak zaczęła się interesować
profesjonalizacją i unowocześnieniem parku wózków
widłowych niewiele przedsiębiorstw branży przetwórstwa owocowo-warzywnego w Polsce w ogóle
posiadało takie maszyny. Nowatorskie podejście
do biznesu i determinacja właścicieli nie pozwoliła
na pominięcie możliwości uzyskania Dotacji Unijnych.
Rodzina Grześkowiaków wystartowała w pierwszych
ogłoszonych Programach i korzystając z przyznanych
środków wyposażyła swoją firmę w innowacyjne
wózki widłowe marki Linde. Od samego początku
najistotniejszym dla firmy była jakość i wydajność
nabywanych maszyn jak i ich bezkompromisowa
innowacyjność oraz ekologiczność (oczkiem w głowie właścicieli jest spełnianie wszelkich norm
i posiadanie certyfikatów środowiskowych).
Pierwsze do floty trafiły wózki gazowe Linde H16T,
H18T oraz elektryczne T16. W krótkim czasie okazało
się, że wózki swoją funkcjonalnością i ergonomią
zjednały sobie grono operatorów. Łatwa obsługa
i wyjątkowa zwrotność „przysporzyła” maszynom
Linde dodatkowych zwolenników jak i nowych zadań.
Firma stale się rozrastała. Wybitna jakość surówek
i innych produktów spod znaku Grześkowiak spowodowała nieuniknione zwiększenie przerobu, a co
za tym idzie kolejne inwestycje. Już dwa lata później
wózki hydrostatyczne Linde H16T trafiły na „front robót” w zakładzie produkcyjnym rodziny Grześkowiaków. Często niełatwe warunki pracy wózków (wilgoć,
zasolenie, praca na zewnątrz, duża intensywność)
potwierdziły wyjątkowość produktów Linde i uzasadniły ponownie trafność ich wyboru. Kolejne dwa
wózki wiosną tego roku stanęły na „posterunku”
służąc misji niesienia zdrowia poprzez znakomite,
smaczne produkty spod logo Grześkowiak.
Dziś (przy naszym skromnym udziale) produkty
Grześkowiak są znane w całej Polsce i cieszą się
niebywałą renomą. Oby tak dalej! Życzymy wszystkim smacznego!
Zespół Linde, jak zawsze, pozostaje do usług!
Opracował: Dominik Magiera
Dyrektor Oddziału Linde MH Polska w Poznaniu
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