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Jak dobrze 
mieć sąsiada, 

czyli niemiecka jakość 
oczami Polaków

Na polskim ryNku dostępNych jest wiele artykułów importowaNych
z Niemiec. to oczywiste, zważywszy Na to, że Nasze kraje dzieli jedyNie

graNica. oba Narody połączoNe są liczNymi czyNNikami geograficzNymi,
demograficzNymi i gospodarczymi. z czym kojarzą się wyroby Naszego

zachodNiego sąsiada? jakie cechy jako pierwsze przychodzą Nam do głowy,
gdy słyszymy hasło „Niemieckie produkty”? czy dobrze mieć takiego

produceNta tuż obok? postaNowiliśmy sprawdzić, jak widzą to koNsumeNci,
a jak dystrybutorzy braNży pbs.
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Ogól ne zda nie Po la ków do ty czą ce ar ty ku łów „ma -

de in Ger ma ny” jest bar dzo po zy tyw ne. Naj czę -

ściej wy mie nia ny mi ce cha mi nie miec kich

pro duk tów są: do bra ja kość, rze tel ność wy ko na -

nia, gwa ran cja trwa ło ści oraz – wśród mi nu sów –

wy so ka ce na. Zda nie uza leż nio ne jest też od bran -

ży. Naj więk szą po pu lar no ścią wśród kon su men -

tów cie szą się nie miec ka che mia czy sprzę ty. Na

fo rach in ter ne to wych moż na prze czy tać bar dzo

po zy tyw ne ko men ta rze na te mat tych wy two rów.

Nie mniej przy chyl ność prze no si się tak że na in ne

dzie dzi ny, two rząc ob raz so lid no ści i rze tel no ści,

tak że w bran ży PBS.

Zda nie ogó łu po twier dza Mar ta Biernat, dy rek tor

ds. za ku pów i lo gi sty ki w fir mie Amex: – Nie miec -

ką ja ko ścią za chwy ca się ca ły świat. Rów nież pol -

scy klien ci wy da ją się ce nić pro duk ty z met ką

„ma de in Ger ma ny” wy żej od to wa rów z in nych

kra jów. Nie miec kie po cho dze nie jest sy no ni mem

naj wyż szej ja ko ści, in no wa cyj no ści, wy jąt ko we go

rze mio sła i nie za wod no ści, a tak że po nad cza so -

we go, kla sycz ne go de si gnu. Sa mo po cho dze nie

jest dla tych pro duk tów war to ścią do da ną, co

prze kła da się na ich po pu lar ność wśród ku pu ją -

cych. Co cie ka we, jed ną z pierw szych nie miec kich

ma rek o świa to wej re no mie (jej po cząt ki się ga ją

1761 r.) jest Fa ber -Ca stell, któ re go je ste śmy wy -

łącz nym dys try bu to rem. Rok rocz nie fa bry ka wy -

pusz cza na ry nek po nad 2 mld ołów ków i kre dek.

A to by ło tak…
Nie któ re fir my roz po czy na ły współ pra cę z Niem -

ca mi w cza sach PRL -u, kie dy to, co za chod nie, ko -

ja rzy ło się bar dzo po zy tyw nie. Na pół kach

skle po wych by ły ra czej pust ki, a to wa ry by ły na

kart ki, sza re, bu re, by le ja kie, lu dzi cią gnę ło za za -

chod nią gra ni cę, a wszyst ko, co po cho dzi ło stam -

tąd, od róż nia ło się ja ko ścią i ko lo rem. Sta ło się to

dla nie miec kich ma rek świet ną oka zją, aby za ist -

nieć w świa do mo ści pol skich kon su men tów. –

Prze mia ny po li tycz ne na po cząt ku lat 90. spra wi -

ły, że otwo rzył się ry nek im por to wo -eks por to wy.

W tam tych cza sach w Pol sce by ły do stęp ne pro -

duk ty ni skiej ja ko ści i z ma ło atrak cyj nym de si -

gnem. W tej sza rej, smut nej rze czy wi sto ści Po la cy

by li spra gnie ni ko lo ro wych no wo ści. Kie dy przy -

wieź li śmy do na szej fir my pierw sze pro duk ty z Ly -

ry, wszy scy by li śmy za chwy ce ni, każ dy chciał ich

do tknąć i je prze te sto wać. Oba wia li śmy się, że Po -

la ków nie bę dzie stać na ta ki luk sus, ale nic bar -

dziej myl ne go. Od wie dził nas wte dy je den

z na szych klien tów, któ re mu po ka za li śmy no wy

na by tek. Po dłu gim wa ha niu zde cy do wał, że weź -

mie na wy sta wę skle po wą po jed nym opa ko wa -

niu z każ de go ro dza ju – opo wia da Mar ta Biernat

z fir my Amex. – Nie mi nę ły dwa dni, kie dy wró cił

do nas po ko lej ną do sta wę, po nie waż po przed ni

to war roz szedł się mo men tal nie. Oka za ło się, że

po żą da nie za chod niej ja ko ści wy gra ło z wy so ką

ce ną, ry nek wręcz chło nął te pro duk ty. Od te go

cza su suk ce syw nie po sze rza li śmy na sze port fo lio

o ko lej ne bran dy z Za cho du. Obec nie w ofer cie

ma my mar ki: Fa ber -Ca stell, Ed ding, Graf von

Faber -Ca stell, Te sa, No vus, Dah le, KUM, Eagle

Kreativ, a od czerw ca do na sze go port fo lio do łą -

czył rów nież Eber hard Fa ber – do da je Marta

Biernat. Wąt pli wo ści do ty czą ce wy so kiej ce ny te -

go ty pu pro duk tów po ja wi ły się tak że w fir mie GDD,

któ ra w la tach 90. za czę ła dys try bu ować w Pol sce

pro duk ty Sta ed tle ra. Koszt wy mie nia się jed nak ja -

ko jed ną z wie lu po cząt ko wych trud no ści. – Po -

cząt ki by ły bar dzo trud ne przede wszyst kim ze

wzglę du na ce nę oraz sła be ko ja rze nie mar ki

z pro duk ta mi szkol ny mi i biu ro wy mi. Trud na by ła

też wal ka z za le wa ją cą ry nek tzw. chińsz czy zną,
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czy li pro duk cją ma so wą o bar dzo sła bej ja ko ści –

mó wi Mo ni ka An to siak, Mar ke ting Ma na ger w fir -

mie GDD. Jak się jed nak oka zu je, wy ro bie nie so -

bie zda nia przez spo łe czeń stwo by ło tyl ko

kwe stią cza su, a lu dzie szyb ko prze ko na li się do

no wo ści, w czym po ma ga ły im fir my zaj mu ją ce

się dys try bu cją. – Klien ci stop nio wo uczy li się roz -

po zna wać do brą ja kość oraz zro zu mie li, że wy so -

ka ja kość ma swo ją ce nę. I wła śnie ta wy so ka

ja kość pro duk tów Sta ed tle ra spra wi ła, że klien ci

do ce ni li je i za czę li ich szu kać na ryn ku. Wpro wa -

dza jąc na pol ski ry nek pro duk ty Sta ed tle ra, szcze -

gól nie te kre atyw ne, or ga ni zo wa li śmy dla

na szych klien tów szko le nia. Po ka zy wa li śmy na -

sze pro duk ty, ob ja śnia li śmy wszel kie no win ki, np.

trój kąt ną obu do wę, wa pien ną otu li nę, tech no lo -

gię Wo pex, przed sta wia li śmy pro eko lo gicz ną fi lo -

zo fię, naj pierw fir my, a obec nie fun da cji Sta ed tler.

De mon stru jąc na spe cjal nych warsz ta tach ar ty -

ku ły pla stycz ne, pre zen to wa li śmy, dla cze go war -

to z nich ko rzy stać oraz jak za ich po mo cą

roz wi jać wy obraź nię i zdol no ści ma nu al ne użyt -

kow ni ków – do da je Mo ni ka An to siak. 

Nie któ rzy na dys try bu cję nie miec kich ma rek zde -

cy do wa li się do pie ro nie daw no, tak jak fir ma In a -

hon, któ ra od po nad pół ro ku ma w ofer cie

nie miec ką mar kę Sty lex. Jak się jed nak oka zu je,

czas nie gra w tym przy pad ku ro li, za rów no prze -

ciw no ści, jak i plu sy te go ty pu dys try bu cji po zo -

sta ją wciąż ta kie sa me. – Wpro wa dze nie no wej

mar ki na ry nek to za wsze du że wy zwa nie oraz

ry zy ko ewen tu al ne go nie po wo dze nia. Trud ność

po le ga na ko niecz no ści kon ku ro wa nia z jed nej

stro ny z pro duk ta mi o znacz nie niż szej ja ko ści,

jed nak że rów nież znacz nie niż szej ce nie, z dru -

giej zaś – z pro duk ta mi o bar dzo sil nej po zy cji na

ryn ku. Nie wąt pli wy mi za le ta mi pro duk tów mar ki

Sty lex są ory gi nal ność i nie po wta rzal ność du żej

czę ści asor ty men tu, a do te go moż na do dać wła -

ści wą kal ku la cję cen oraz wy pra co wa ną na prze -

strze ni lat do sko na łą współ pra cę ze skle pa mi.

Z za do wo le niem ob ser wu je my po czy na nia mar ki

Sty lex w Pol sce – ko men tu je Ma ciej Wol ski, Brand

Ma na ger In a hon. 

Wy róż nij się al bo zgiń
Obec nie na pol skim ryn ku do stęp ne są pro duk ty

nie mal że ze wszyst kich kra jów świa ta, wy bór jest
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gdd oferuje
produkty takich
Niemieckich marek,
jak: staedtler, 
uhu, laco i folia. 

Monika Antosiak, GDD



na praw dę ogrom ny, tym cie kaw sze wy da je się więc py ta nie: co

wła ści wie wy róż nia nie miec kie mar ki na tle in nych, co spra wia, że

za miast chiń skich czy wę gier skich wy bie ra my ar ty ku ły na sze go za -

chod nie go są sia da? Czy w ogó le są ta kie ce chy, któ re cha rak te ry -

zu ją tyl ko pro duk ty „ma de in Ger ma ny”? Każ da fir ma pod kre śla

uni ka to we wła ści wo ści swo ich pro duk tów, choć w wy po wie dziach

zde cy do wa ny prym wie dzie ha sło „ja kość”. – Naj waż niej szą ce chą,

któ ra wy róż nia nie miec kie pro duk ty ofe ro wa ne przez GDD, jest bar -

dzo wy so ka ja kość – przy zna je Mo ni ka Antosiak. – Przy czym „wy -

so ką ja kość” ro zu mie my nie tyl ko ja ko bar dzo do bry pro dukt, ale też

ja ko pro dukt bez piecz ny dla dzie ci (zgod ny z nor mą EN 71, nie za -

wie ra ją cy PCV, fta la nów ani la tek su), wy ko na ny z dba ło ścią o śro -

do wi sko na tu ral ne (m.in. drew no po zy ski wa ne z cer ty fi ko wa nych,

trwa le za le sia nych plan ta cji PEFC), do któ re go pro duk cji zo sta ła

uży ta naj no wo cze śniej sza tech no lo gia (wa pien na otu li na ABS,

tech no lo gia Wo pex) – do da je. Nie moż na jed nak spo cząć na lau -

rach i za do wo lić się już ukształ to wa ną opi nią kon su men tów. Wraz

z roz wo jem świa ta i no wych tech no lo gii tak że bran ża PBS mu si się

wciąż do sko na lić i uzu peł niać swo je wy two ry o co raz cie kaw sze in -

no wa cje, za chę ca ją ce do kup na pro duk tów. Za uwa ża to rów nież

Mo ni ka Antosiak wśród ar ty ku łów dys try bu owa nych przez GDD. –

To pro duk ty cią gle uno wo cze śnia ne i do sto so wy wa ne do po trzeb

wy ma ga ją ce go klien ta. Wy star czy wspo mnieć o mar ke rach, fo lio -

pi sach i cien ko pi sach (Sta ed tler), któ re mo gą po zo stać otwar te bez

skuw ki przez kil ka dni i nie wy schną, czy o za kre śla czach, któ re nie

roz ma zu ją atra men tu oraz są wi docz ne na kse ro ko piach i fak sach.

Przy tym wszyst kim pro du cen ci dba ją o no wo cze sne wzor nic two,

czy li pro dukt ma być ład ny i er go no micz ny. 

Ja kość, bez pie czeń stwo, wpro wa dza nie in no wa cji i ochro na śro do -

wi ska to rów nież ce chy, któ re wy mie nia Mar ta Biernat ja ko przy -

świe ca ją ce nie miec kim mar kom w port fo lio fir my Amex. Jak się

oka zu je, nie któ rym z nich śro do wi sko na tu ral ne jest szcze gól nie bli -

skie. – Przy ja zne śro do wi sku są nie tyl ko pro duk ty, ale tak że ca łe

fir my. Na przy kład Fa ber -Ca stell sa dzi la sy w Bra zy lii i Ko lum bii,

dzię ki cze mu jest neu tral ny pod wzglę dem emi sji dwu tlen ku wę gla.

Te sa z ro ku na rok zmniej sza zu ży cie ener gii nie zbęd nej do pro duk -

cji, a Ed ding wy ko rzy stu je desz czów kę do pod le wa nia traw ni ków.

To tyl ko wy bra ne aspek ty dzia łal no ści pro eko lo gicz nej na szych nie -

któ rych ma rek. Na le ży pa mię tać, że są to or ga ni za cje o ugrun to -

wa nej po zy cji na ryn ku, od po wie dzial ne spo łecz nie i śro do wi sko wo

– ko men tu je. 

amex ma w ofercie marki:
faber-castell, eddiNg,
graf voN faber-castell,
tesa, Novus, dahle, kum,
eagle kreativ, a od
czerwca do portfolio
dołączył rówNież
eberhard faber.



Zda nie po twier dza rów nież Ma ciej Wol ski z fir my

In a hon, a jed no cze śnie wy mie nia in ne istot ne ce -

chy mar ki Sty lex. – We dług obie go wej opi nii

klien tów nie miec kie pro duk ty ko ja rzą się z ja ko -

ścią, so lid no ścią wy ko na nia oraz trwa ło ścią. Po -

nad to nie moż na za rzu cić im bra ku cie ka wej

sty li sty ki… Nie ina czej jest w przy pad ku pro duk -

tów mar ki Sty lex, któ ra wpro wa dza wie le prak -

tycz nych i no wa tor skich roz wią zań w bran ży

pro duk tów biu ro wo -szkol nych. Do dat ko wo wy -

ro by te prze cho dzą sze reg te stów ja ko ści, prze -

pro wa dza nych za rów no w pro ce sie pro duk cji, jak

i przez nie za leż ne la bo ra to ria, m.in. TÜV. Dzię ki

te mu ja ko dys try bu tor ma my pew ność, że ofe ro -

wa ne pro duk ty są przede wszyst kim bez piecz ne,

jak rów nież trwa łe, a tym sa mym speł nia ją ocze -

ki wa nia wszyst kich klien tów.

Wśród wy jąt ko wych cech Mo ni ka Antosiak wy -

róż nia jesz cze jed ną, któ ra gwa ran tu je suk ces

i sa tys fak cję klien ta. – Ko lej ną waż ną ce chą jest

kom plek so wość ofer ty. Je śli mó wi my o pi sa kach,

to ma my na my śli pi sa ki do pa pie ru, kar to nu, fo -

lii, pla sti ku, me ta lu, drew na, skó ry, szkła, por ce -

la ny, płyt CD/DVD, po li sty re nu, tek sty liów, po -

wierzch ni po wle ka nych, ta blic bia łych czy

flip char tów. Pi sa ki wo do od por ne, zmy wal ne, nie -

blak ną ce, szyb ko sch ną ce, nie roz ma zu ją ce się,

nie prze bi ja ją ce, od por ne na czyn ni ki ze wnętrz ne.

Je śli ofe ru je my kle je, to są to kle je (UHU) w sztyf -

cie, w sprayu, w tub ce, w ta śmie, w po sta ci ma -

sy, z apli ka to rem, z bro ka tem, dwu skład ni ko we.

Są to kle je do pa pie ru, kar to nu, drew na, sło my,

kor ka, tek sty liów, skó ry, sty ro pia nu, por ce la ny,

szkła, ce ra mi ki, gu my, two rzyw sztucz nych, ma -

te ria łów si li ko no wych… Kle je cie pło od por ne,

szyb ko wią żą ce, wol no wią żą ce, ja kie tyl ko są po -

trzeb ne – opo wia da.

Po dob ne zda nie ma fir ma Tro dat, któ ra na pol -

skim ryn ku dys try bu uje m.in. tu sze mar ki No ris.

Tak że ona kła dzie na cisk na róż no rod ność i za -

pew nie nie klien to wi du że go wy bo ru. – No ris ma

w ofer cie za rów no tu sze wod ne (NO 110S) i ole jo -

we (NO 210), znaj du ją ce sze ro kie gro no od bior ców

na ryn ku biu ro wym, jak i tu sze spe cja li stycz ne,
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trodat polska to austriacka firma,
która Na tereNie polski jest wyłączNym
dystrybutorem produktów Niemieckich
firm – tuszów firmy Noris oraz urządzeń
stemplujących reiNer.
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znaj du ją ce za sto so wa nie w róż nych ga łę ziach

prze my słu. Do tych ostat nich za li cza my tu sze

uni wer sal ne: szyb ko sch ną ce, prze zna czo ne do

róż ne go ro dza ju pod ło ży, jak rów nież tu sze do

kon kret ne go je go ty pu (tka ni ny, bla cha, drew no,

opa ko wa nia spo żyw cze). W ubie głym ro ku No ris

wpro wa dził na ry nek no wy, uni wer sal ny, szyb ko -

sch ną cy tusz do pie czą tek au to ma tycz nych

o sym bo lu 007. Dzię ki nie mu, stem plo wa nie ta -

kich po wierzch ni, jak pa pier po wle ka ny, me tal,

pla stik, tka ni ny czy też drew no, sta ło się jesz cze

ła twiej sze – mó wi An na So cha, Pro duct Ma na ger

w fir mie Tro dat.

Na tle kon ku ren cji
Po prze ana li zo wa niu tak wie lu za let nie miec kich

pro duk tów po ja wia się py ta nie, czy są one na ty le

atrak cyj ne dla klien ta, aby do ko nał on za ku pu. Zda -

nia na te mat prze wa gi tych ar ty ku łów nad in ny mi

są po dzie lo ne. Dy rek tor ds. za ku pów i lo gi sty ki w fir -

mie Amex przy zna je, że nie miec kie wy two ry ma ją

pew ną wyż szość w opi nii pu blicz nej.

Po rów nań uni ka z ko lei fir ma GDD, pod kre śla jąc,

że jej ofer ta jest bar dzo róż no rod na, a co za tym

idzie – nie da się do ko nać oce ny każ de go pro duk -

tu na tle in nych. – Przede wszyst kim sta ra my się,

aby pro duk ty przez nas ofe ro wa ne ze so bą nie

kon ku ro wa ły. Dla te go róż ni cu je my ofer tę i wy bie -

ra my tyl ko te naj lep sze pro duk ty. Oczy wi ście zda -

je my so bie spra wę z róż nic w za sob no ści port fe li

na szych klien tów i sta ra my się też do te go do sto -

so wać, ale ni gdy nie dzie je się to kosz tem ja ko ści.

Na szym głów nym fi la rem wśród nie miec kich firm

jest Sta ed tler – ko men tu je Antosiak.

Od pre cy zyj nych osą dów ucie ka rów nież fir ma

In a hon, któ ra na ra zie ma nie wiel kie do świad cze -

nie w dys try bu owa niu nie miec kiej mar ki. Ma ciej

Wol ski pod kre śla, że fir ma wciąż nie zwal nia tem -

pa w pro mo wa niu tych pro duk tów: – Wy ko na li -

śmy spo ro pra cy, jed nak że ca ły czas sku pia my

się na pro mo wa niu mar ki i bu do wa niu świa do -

mo ści wśród kon su men tów. Kraj po cho dze nia

pro du cen ta z pew no ścią ma du że zna cze nie,

szcze gól nie je śli mó wi my o kra ju zlo ka li zo wa nym

na te re nie UE. Klien ci utoż sa mia ją wy ro by eu ro -

pej skich pro du cen tów z wy so ką ja ko ścią i trwa -

ło ścią. Jest to nie wąt pli wy atut od no szą cy się

rów nież do nie miec kich ma rek.

Du żym za in te re so wa niem wśród klien tów cie szą

się tak że nie miec kie mar ki w port fo lio Tro dat Pol -

ska. – Za rów no No ris, jak i Re iner ma ją w ofer cie

pro duk ty wy so kiej ja ko ści, roz po zna wal ne w swo -

ich ka te go riach na ryn ku. Klien ci czę sto o nie py ta -

ją, wie dzą bo wiem, że gdy zde cy du ją się na ich za -

kup, otrzy ma ją pro dukt speł nia ją cy ich ocze ki wa nia.

Tu sze No ris są bar dzo wy daj ne i ma ją in ten syw ne

ko lo ry. Stem ple au to ma tycz ne Re iner to z ko lei

gwa ran cja so lid ne go wy ko na nia i nie za wod no ści

przez dłu gie la ta – pod su mo wu je An na So cha.

Na ryn ku ar ty ku łów z każ dej bran ży naj waż niej -

sza jest róż no rod ność. Dzię ki te mu kon su men ci

mo gą zna leźć pro duk ty, któ re ich in te re su ją

i speł nia ją ich ocze ki wa nia. Przy wy bo rze sa tys -

fak cjo nu ją ce go to wa ru każ dy kie ru je się in ny mi

czyn ni ka mi, nie za wsze war to więc po dą żać za

tłu mem, bo to wła śnie ta in ność mo że się stać

przy czy ną suk ce su. W czym więc tkwi si ła nie -

miec kich ar ty ku łów, któ re cie szą się uzna niem

tak wie lu od bior ców? W so lid no ści wy ko na nia,

trwa ło ści, pew no ści, ale przede wszyst kim w po -

zy tyw nej re no mie, któ ra za chę ca no we oso by do

wy pró bo wa nia wła śnie ich. Wie le firm przez la ta

pra co wa ło na tę opi nię – i ro bi to da lej. Amex,

GDD, In a hon, Tro da i wie lu in nych po tra fi ło wy ko -

rzy stać nie miec ki po ten cjał na ryn ku kra jo wym,

i to z ogrom nym suk ce sem, któ re go gra tu lu je my!

Jo an na Chra niuk
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