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„Zawsze trzeba podejmować ryzyko.
Tylko wtedy uda nam się pojąć, jak
wielkim cudem jest życie […]”
Paulo Coehlo

MISJA FIRMY
BO CZŁOWIEK
JEST DLA NAS NAJWAŻNIEJSZY
BEACUSE THE MAN IS OUR PRIORITY

Każdy człowiek zasługuje na poczucie bezpieczeństwa.
My je chcemy Państwu zapewnić wraz z najwyższą jakością naszych wyrobów.
Otworzenie szwalni Grand Protekt wiązało się z chęcią posiadania bezpośredniego wpływu na jakość sprzedawanej odzieży ochronnej oraz roboczej
przy towarzyszącej temu przystępnej cenie. Według badań rynkowych przeprowadzonych w marcu 2015r. Dzięki dystrybucji ubrań Grand Protekt
i polityce cenowej firmy, znajdą Państwo najtańsze ubranie antyelektrostatyczne na rynku!

11. 09. 1991 r.

MARKET BHP

1999 r.

ZAŁOŻENIE FIRMY
PRZEZ PREZESA
WOJCIECHA NOWAKA

PRZENIESIENIE SIEDZIBY
FIRMY NA ULICĘ
MARCINKOWSKIEGO 121
W INOWROCŁAWIU

Na polskim rynku od 25lat!

Firma została założona w 1991r. w Inowrocławiu przez
Prezesa Wojciecha Nowaka. Dzisiaj nasza firma może się
pochwalić tytułem największego centrum zaopatrzenia BHP
w Polsce.
Staliśmy się swoistym centrum kompleksowego zaopatrzenia w środki ochrony pracy. Sukcesywny rozwój,
poszerzanie asortymentu oraz wychodzenie naprzeciw
indywidualnym potrzebom klienta pozwoliło na stworzenie potężnego zaplecza.
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2003 r.
TYTUŁ FINALISTY
W KONKURSIE RADIA
GRA „ NAJLEPSZY POD
SŁOŃCEM”

2007 r.

2009 r.
OTWARCIE ODDZIAŁU
W KRAKOWIE
I WARSZAWIE

ROZPOCZĘCIE SKŁADU
KONSYGNACYJNEGO
W TRZEMESZNIE

ZDOBYCIE
CERTYFIKATU
WIARYGODNOŚCI
BIZNESOWEJ

www.marketbhp.pl

2005 r.

PAKOŚĆ: POWSTANIE
SZWALNI GRAND
PROTEKT SPÓŁKA Z O.O.

2015 r.

UZYSKANIE TYTUŁU
GAZELI BIZNESU
W EDYCJI RANKINGU
NAJBARDZIEJ
DYNAMICZNYCH MAŁYCH
I ŚREDNICH FIRM

OTWARCIE
PIERWSZEGO SKŁADU
KONSYGNACYJNEGO
W PIECHCINIE

2005 r.

OTWARCIE ODDZIAŁU
W ŁODZI

2013 r.

2005 r.

OTWARCIE ODDZIAŁU
W POZNANIU

2007 r.

URUCHOMIENIE
KOLEJNEGO SKŁADU
KONSYGNACYJNEGO
FIRMY NA TERENIE
MAŁOGOSZCZY

2012 r.

2005 r.

PRZEKSZTAŁCENIE FIRMY
W MARKET BHP SP. Z O.O.

2015 r.
UTWORZENIE FILII
SZWALNI
GRAND PROTEKT
W MOGILNIE
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By ułatwić klientom kontakt z naszymi przedstawicielami handlowymi, postanowiliśmy uruchomić Mobilny Dział Handlowy. Dzięki temu
rozwiązaniu, klienci są w stanie umówić się z naszym sprzedawcą w dowolnym miejscu w Polsce. Wystarczy, że odnajdą Państwo swojego opiekuna handlowego na mapce w katalogu lub wejdą Państwo na naszą stronę
internetową www.marketbhp.pl\kontakt.

SPEC JALIST YCZNA

KADRA

TO GWARANCJA

JAKOŚCI USŁUG

M O B I L N Y

DZIAŁ

HANDLOWY

ZNAJDŹ SWOJEGO OPIEKUNA
1
2
3

KAMIL JEREMICZ
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MICHAŁ WOŹNIAK
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REGIONAL SALES MANAGER
POLSKA ZACHODNIO-CENTRALNA
kom. +48 607 155 202, e-mail: kamil@marketbhp.pl
REGIONAL SALES MANAGER
POLSKA PÓŁNOCNO-WSCHODNIA
kom. +48 797 025 141, e-mail: michal@marketbhp.pl

IZABELA MIKOSIK

MARIUSZ JOSZKO

4
5
W dniu dzisiejszym firma MARKET BHP zatrudnia 120 osób. Każdy z naszych pracowników ma indywidualne,
ale równie profesjonalne podejście do klienta. Mogą Państwo być pewni, że dobrany asortyment przez naszych
handlowców będzie spełniał Państwa oczekiwania. Znajomość norm bezpieczeństwa ISO zapewnia gwarancję
jakości usług. Ciągłe szkolenia kadry wpływają na profesjonalną obsługę oraz dobór środków ochrony i bezpieczeństwa pracy do wymagań klienta.
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MICHAŁ WOŹNIAK
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REGIONAL SALES MANAGER
POLSKA PÓŁNOCNO-WSCHODNIA
kom. +48 797 025 141, e-mail: michal@marketbhp.pl

IZABELA MIKOSIK

SALES SPECIALIST
SPECJALISTA DS. SPRZEDAŻY
kom. +48 885 323 361, iza@marketbhp.pl
REGIONAL SALES MANAGER
POLSKA ZACHODNIO-CENTRALNA
kom. +48 607 155 202, e-mail: kamil@marketbhp.pl

ARKADIUSZ KRZEWIŃSKI

SALES SPECIALIST
SPECJALISTA DS. SPRZEDAŻY
kom. +48 797 025 146, arek@marketbhp.pl

REGIONAL SALES MANAGER
POLSKA ZACHODNIO-CENTRALNA
kom. +48 607 155 202, e-mail: kamil@marketbhp.pl

KAMIL JEREMICZ

SALES SPECIALIST
SPECJALISTA DS. SPRZEDAŻY
kom. +48 885 323 361, iza@marketbhp.pl
SALES SPECIALIST
SPECJALISTA DS. SPRZEDAŻY
kom. +48 797 999 068, poznan3@marketbhp.pl

KAMIL JEREMICZ

ARKADIUSZ KRZEWIŃSKI

SALES SPECIALIST
SPECJALISTA DS. SPRZEDAŻY
kom. +48 797 025 146, arek@marketbhp.pl

IZABELA MIKOSIK

SALES SPECIALIST
SPECJALISTA DS. SPRZEDAŻY
kom. +48 885 323 361, iza@marketbhp.pl

ARKADIUSZ KRZEWIŃSKI

SALES SPECIALIST
SPECJALISTA DS. SPRZEDAŻY
kom. +48 797 025 146, arek@marketbhp.pl

ARKADIUSZ KRZEWIŃSKI

SALES SPECIALIST
SPECJALISTA DS. SPRZEDAŻY
kom. +48 797 025 146, arek@marketbhp.pl

MICHAŁ WOŹNIAK

REGIONAL SALES MANAGER
POLSKA PÓŁNOCNO-WSCHODNIA
kom. +48 797 025 141, e-mail: michal@marketbhp.pl

www.marketbhp.pl
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INOWROCŁAW

POZNAŃ

CENTRALA FIRMY

ODDZIAŁ FIRMY

ul. Marcinkowskiego 121
88-100 Inowrocław
tel.: 52 354 92 30
E-mail: poczta@marketbhp.pl

ul. Wołczyńska 47a
60-167 Poznań
tel.: 61 861 48 26
E-mail: poznan2@marketbhp.pl

Oddział Inowrocław
powstał w 1991 roku
jako pierwszy punkt sprzedaży MARKET BHP.
Sukcesywnie, podczas niemalże 25 lat rozwoju,
powiększaliśmy załogę doświadczonych pracowników.
Jednym z naszych niewątpliwie największych atutów
jest szeroka wiedza na temat oferowanych produktów
oraz wysoka jakość obsługi. Sukcesywnie poszerzamy
nasze umiejętności poprzez szereg szkoleń. Nastawieni jesteśmy na ciągły rozwój i doskonalenie umiejętności sprzedażowych. Ponadto oferujemy szeroki
wachlarz produktów dostosowanych bardzo wysokich
potrzeb naszych klientów. Każdy klient jest dla nas równie ważny dlatego w trakcie realizacji zamówień dokładamy wszelkich starań, aby cały proces przebiegał
sprawnie.
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Oddział Market BHP w Poznaniu
istnieje na rynku wielkopolskim już 10 lat.

Od początku naszego istnienia skupiamy się na
rzetelnej obsłudze i doradztwie w zakresie BHP.
Z każdym rokiem poszerzamy nasz asortyment, aby
zapewnić szeroką gamę produktową. Wszyscy pracownicy równo tworzą firmę, dbają o jej wizerunek
i poziom świadczonych usług. Wieloletnie doświadczenie naszych pracowników gwarantuje sprawną
realizację zamówień. Nastawieni jesteśmy na obsługę
małych i dużych przedsiębiorstw jak również odbiorców indywidualnych.

www.marketbhp.pl
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W Ł A S N A

CZYM ZAJMUJE SIĘ GRAND PROTEKT?
JAK WYGLĄDA LINIA PRODUKCYJNA?

PRODUKCJA
GRAND
PROTEK T

Naszą specjalizacją jest szycie odzieży roboczej, damskiej lekkiej oraz sportowej. Tym co
nas wyróżnia jest szczególna dbałość o jakość
powstałych produktów i profesjonalna obsługa klienta. Świadczy o tym stale powiększające się grono zadowolonych klientów. Dzięki
nowoczesnemu parkowi maszynowemu oraz
doświadczonej ekipie, szwalnia jest w stanie
sprostać najbardziej złożonym zamówieniom.
Jest z klientem na każdym etapie realizacji zamówienia, zawsze służą fachową pomocą.

Nasza firma z roku na rok stara się rozwijać tak, aby sprostać wymaganiom klientów.
Z tej inicjatywy poszerzyliśmy swoją działalność o produkcję ubrań, znanych pod marką Grand.
Market BHP posiada własną szwalnię z siedzibą w Pakości, zatrudniającą ponad 100 osób.
W związku z rozwojem firmy w roku 2015 został otwarty oddział w Mogilnie
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Mamy własny dział przygotowania produkcji, który zajmuje się projektowaniem,
konstrukcją odzieży wg własnych wzorów i wzorów klienta. Aparat fotodigitalizacyjny pozwala na bardzo dokładne przygotowanie wzoru odzieży oraz stopniowanie
go na poszczególne rozmiary z uwzględnieniem indywidualnych wymiarów danego
modelu. Z pomocą cyfrowego aparatu fotograficznego w niezwykle szybki i łatwy
sposób możemy przetworzyć dowolnej wielkości kartonowe szablony na postać
cyfrową. Po wykonaniu zdjęcia system automatycznie kalibruje szablony w celu
usunięcia błędów perspektywy i zniekształceń optycznych. Dział przygotowania
produkcji odszywa prototyp wzoru według przekazanego projektu, rysunku lub
zdjęcia. Dział ten zajmuje się również produkcją wszywek satynowych i nylonów lub
wszywek bocznych z instrukcją konserwacji odzieży oraz składem (wg przepisów
Unii Europejskiej).
Krojownia wyposażona jest w dwa stoły krojcze ( w tym jeden długi: 9,20 mb)
oraz dwa noże taśmowe co umożliwia profesjonalne krojenie, a co za tym idzie
bardzo szybkie przygotowanie produkcji w celu zapewnienia jej ciągłości. Nowoczesny park maszynowy pozwala na szycie odzieży w partiach wg wymogów klienta.
Prasowalnia posiada stanowiska z odsysaniem pary, a dział kontroli jakości
gwarantuje klientom wysoką jakość produkowanej przez nas odzieży.
Posiadamy własny transport, który umożliwia nam dostarczenie zapakowanego
wyrobu gotowego bezpośrednio do klienta. Transport przebiega szybko i sprawnie.
Wszystkie produkty finalne pochodzące z naszej szwalni odznaczają się niezwykłą
starannością wykonania i dbałością o wykończenie. Nasi klienci posiadają opcję wyboru odpowiadającej im tkaniny i dzianiny spośród wielu materiałów. Kładziemy nacisk
na indywidualne podejście do klienta i chętnie podejmujemy się zadań wymagających
i skomplikowanych.
www.marketbhp.pl

9

MARKET BHP

MARKET BHP

E-SHOP

WSPÓŁPRACUJEMY Z NAJLEPSZYMI

24h
365 dni w roku
www.sklep.marketbhp.pl

W ostatnich latach działalności firma Market BHP uruchomiła
e-sklep, w którym mogą Państwo bez wychodzenia z domu
zaopatrzyć się w potrzebny asortyment.
Równocześnie została utworzona nowoczesna Platforma
Sprzedaży, która znacznie usprawnia system zakupów.
Zamówienie składane przez Platformę zostaje automatycznie
przekazane do magazynu i wysyłane do Państwa.

JAK FUNKCJONUJE

PLATFORMA SPRZEDAŻY?
•
•
•
•

Ustalamy z klientem zakres asortymentu z wynegocjowanym cennikiem
Nadajemy numery indywidualne dla wyznaczonych przez klienta osób do logowanie się z platformą
Klient widzi „swój” towar łącznie z ilościami dostępnymi na magazynie w rozbiciu na rozmiary
Klient na platformie tworzy zamówienie (możliwe ustawienie potwierdzeń zamówień przez osoby nadzorujące
procesy zamówień u klienta)
• System platformy przetwarza z automatu zamówienie klienta w systemie Market BHP
• Zamówienie realizowane jest odwrotnie przez magazyn Marketu BHP i tego samego dnia wysyłane jest do klienta
• Na platformie klient widzi kto zamawiał, kiedy i za jaką wartość - ma pełen wgląd w koszty i może tworzyć ich
zestawienia
Masz pytania – zadzwoń!
Paweł Kijak tel. 52 354 92 52
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NASZ ASORTYMENT
Firma oferuje bardzo szeroki wachlarz środków
ochronnych, pozwalających na zapewnienie bezpiecznej
i wygodnej pracy w każdej branży. Oferta obejmuje sprzęt
do pracy na wysokościach, odzież roboczą i ochronną,
rękawice ochronne, sprzęt ochrony oczu, obuwie
robocze i ochronne, gumowe oraz specjalistyczne, sprzęt
ochrony dróg oddechowych, sprzęt przeciwpożarowy,
sprzęt ochrony słuchu, głowy i twarzy, latarki oraz
specjalistyczne oświetlenie dedykowane różnym służbom,
ręczniki frotte, ręczniki papierowe, czyściwa bawełniane,
środki chemiczne zapewniające utrzymanie czystości
i higieny miejsca pracy, meble socjalne, tablice i instrukcje
BHP. Oferta umożliwia kompleksową obsługę każdej firmy.
Gwarancję bezpieczeństwa i jakości zapewniają odpowiednie certyfikaty i atesty.
www.marketbhp.pl
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MARKET BHP SP. Z O.O.
UL. MARCINKOWSKIEGO 121
88-100 INOWROCŁAW
TEL.: +48 52 354 92 30
FAX: +48 52 354 92 34
E-MAIL: POCZTA@MARKETBHP.PL
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