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Feedback lub pomysły? Wyślij do nas mail 
na adres corp-communications@cws.com

Witamy
Grupa CWS oferująca usługę wynajmu, zapewnia swoim klientom komfort i bez-
pieczeństwo. W roku 2021 firma będzie rozwijać swój dotychczasowy model biz-
nesowy, którego celem będzie jeszcze większe skupienie się na klientach, ich 
potrzebach i wymaganiach. Na temat procesów modernizacyjnych, inicjatyw z tym 
związanych oraz jak będą powstawać, dowiecie się z artykułu w nowym wydaniu 
magazynu dla pracowników CWS „one”.

W ramach rozszerzania oferty produktowej, CWS nadaje priorytet między innymi 
cyfryzacji w toaletach, poprzez dalszy rozwój systemu CWS smartMate. O tym, co 
potrafi to cyfrowe rozwiązanie, przeczytacie w rubryce „salon wystawowy”. 

Oprócz rozwoju modelu biznesowego CWS będzie nadal inwestował w takie dzie-
dziny jak praca w pomieszczeniach czystych i ochrona przeciwpożarowa. Na temat 
możliwości rozwoju firmy dowiecie z tekstów w rubrykach „miejsce spotkań” i „rzut 
oka”. 

Z rubryki „na miejscu” dowiecie się jakie projekty w Grupie CWS zostały dotych-
czas zrealizowane czy też udoskonalone. Pracownicy magazynu życzą Wam przy-
jemnej lektury nowego, „one”!

Wasza redakcja

Dr Maren Otte
Dyrektor Grupy Komunikacji  
i Odpowiedzialności  
Korporacyjnej
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CWS Cleanrooms oddaje do użytku nową 
pralnię odzieży do pomieszczeń czystych w 
Lauterbach

Czy to w technice medycznej, biotechnologii i przemyśle 
farmaceutycznym, czy też wśród producentów półprzewod-
ników – zapotrzebowanie na ultraczyste środowiska pracy 
stale rośnie. Oznacza to również, że zapotrzebowanie na 
odpowiednią odzież roboczą i usługi pralnicze rośnie o oko-
ło 4 procent rocznie. Na tym rozwijającym się rynku, firma 
CWS zainwestowała w nowoczesne i przyszłościowe tech-
nologie i zbudowała nową pralnię Cleanroom w zakładzie w 
Lauterbach w niemieckim regionie Górna Hesja.

„Bazując na naszym know-how i najnowocześniejszych 
procesach, stworzyliśmy w Lauterbach warunki produkcyj-
ne, które spełniają najwyższe standardy” – mówi Markus 
Schad, Dyrektor dywizji Cleanrooms & Healthcare. „Jeszcze 
bardziej zoptymalizowaliśmy nasze certyfikowane usługi, a 
dzięki centralnej lokalizacji obiektu w Niemczech możemy 
jeszcze szybciej dostarczać produkty naszym klientom”. Co 
nie mniej ważne, w Lauterbach powstanie w dłuższej per-
spektywie około 95 nowych miejsc pracy.

„Udoskonaliliśmy certyfikowane usługi a 
dzięki centralnemu położeniu zakładu  
możemy jeszcze szybciej obsługiwać  
naszych klientów w Niemczech.”
Markus Schad o nowej pralni cleanroom

Piąta już niemiecka pralnia Cleanroom w Niemczech, zo-
stała wybudowana na dotychczasowej powierzchni zakła-
du CWS. Zajmuje ona 3.300 metrów kwadratowych i dys-
ponuje wydajnością ponad 15.000 sztuk odzieży dziennie 
w trybie trójzmianowym. W ten sposób odciąża ona inne 
lokalizacje i gwarantuje naszym klientom stałą jakość. „Bu-
dowa rozpoczęła się w styczniu 2020 r., a zaledwie rok póź-
niej obiekt został już oddany do użytku”, mówi zachwycony 

Markus Schad. „Zespół pracujący na miejscu wykonał fan-
tastyczną pracę w trudnych warunkach”.

miejsce spotkań

Inwestycja w rosnący 
rynek Cleanroom



4ONE 01/2021 temat główny

Orientacja na klienta: 
Wizja pomyślnej  
przyszłości
Pandemia koronawirusa zmienia świat – czu-
jemy to w naszym życiu osobistym a także w 
działalności gospodarczej. Wiele zmian bę-
dzie wpływało na naszą działalność także po 
pandemii: klienci oczekują cyfrowych roz-
wiązań, przejrzystych ofert, szybkiego dzia-
łania. Megatrendy takie jak higiena i zrów-
noważony rozwój zdobyły znaczenie, jakiego 
nie miały w przeszłości. Teraz ważne jest to, 
aby wykorzystać to jako szansę dla CWS i 
jeszcze bardziej skoncentrować się na aktu-
alnych potrzebach klientów. Spójrzmy na nie-
które związane z tą nową sytuacją projekty i 
inicjatywy. Zaczynamy od wywiadu z Jürge-
nem Höflingiem, CEO Grupy CWS.

Na czym polega orientacja na klienta?
Naszym celem jest pozyskanie i utrzymanie naszych klien-
tów jako partnerów biznesowych w długim okresie czasu. 
Uda nam się to tylko wtedy, gdy zaoferujemy im doskona-
łą obsługę, staniemy się bardziej elastyczni i ułatwimy im 
dostęp do naszych usług. Wiąże się to również z nowymi 
możliwościami cyfrowymi.

Hasło cyfryzacja: jak w tym aspekcie zadziałała pan-
demia COVID-19?
Pandemia wzmocniła trend do cyfryzacji, ale ten naturalnie 
występował już wcześniej. W czasie lockdownu nasi klien-
ci zrozumieli, że dzięki cyfryzacji, wiele procesów zajmu-
je mniej czasu i są one bardziej efektywne. Trudno byłoby 

rezygnować z tych korzyści po pandemii. Dlatego już w po-
łowie roku 2020 zaczęliśmy wspierać naszą sprzedaż cy-
frowo i wprowadzać nowe sposoby pracy.

Innymi słowy: musimy patrzeć na świat oczami na-
szych klientów?
To prawda. W kontakcie z każdym z naszych klientów mu-
simy w jeszcze większym stopniu niż dotychczas uwzględ-
niać ich punkt widzenia. Nasi klienci oczekują od nas nie-
zawodnego serwisu, wysokiej jakości i pewności dostaw – i 
słusznie! Ta niezawodność musi być i pozostanie naszym 
najwyższym priorytetem. Zamierzamy również lepiej wy-
korzystywać to, co wiemy o naszych klientach i dokładnie 
rozumieć ich potrzeby. W ten sposób możemy zaoferować 
w pełni indywidualne rozwiązania i odpowiednio dostoso-
wany serwis. Klienci widzą, że znamy ich, ich potrzeby i wy-
magania oraz że jesteśmy po to, aby ich wspierać.

Jakie cele przyświecają CWS w związku z nową stra-
tegią?
W naszym rozumieniu rok 2021 to przede wszystkim kon-
centracja na kliencie. To jest nasza strategia i wizja pomyśl-
nej przyszłości. Listę niezbędnych działań wewnętrznych 
mamy już w dużej mierze opracowaną. Skupienie się wy-
łącznie na klientach pozwala nam na umocnienie naszej 
pozycji lidera na rynku międzynarodowym. Uważam, że jest 
to cel, do którego warto dążyć.
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Service Playbook określa standardy dla wszystkich istot-
nych procesów, jak również wytyczne dotyczące postępo-
wania kierowców serwisowych. Jego celem jest dostar-
czenie klientom obsługi o stałej, najwyższej jakości, która z 
nawiązką spełnia ich oczekiwania. „Nasi kierowcy serwisowi 
są „twarzą” firmy w relacji z klientami”, podkreśla Clemens 
Douglas, Lider Projektu Management IoT, odpowiedzialny 
za Serwice Playbook w CWS.
 

„To właśnie kierowcy cyklicznie kontaktują się z klientami 
a dzięki temu marka CWS żyje.” Ważne jest, aby zapewnić 
pozytywne doświadczenia klientów, doskonałą obsługę we 
wszystkich punktach kontaktowych oraz szybkie przetwa-
rzanie wszelkich problemów, które mogą się pojawić. Cho-
dzi nam o pozytywne opinie klientów, znakomity serwis i 
szybkie rozwiązywanie ewentualnych problemów.

Przykładem w tym kontekście jest fakt, że drobne naprawy 
są przeprowadzane bezpośrednio na miejscu podczas wi-
zyt pracowników serwisu CWS. „Dzięki naszemu komplek-
sowemu serwisowi nasi klienci mogą w stu procentach 
skoncentrować się na swoich podstawowych procesach. 
Optymalne zarządzanie ich pomieszczeniami higieniczny-
mi i odzieżą jest w naszych rękach w CWS”, mówi Douglas.

temat główny

Lepszy serwis – 
zawsze i wszędzie

„To kierowcy serwisowi ożywiają markę. Osoby 
odpowiedzialne za obsługę mogą w znacznym 
stopniu wpłynąć na wrażenia klienta. Wykorzy-
stanie tego potencjału wymaga jasno zdefiniowa-
nych ram działania dla naszych pracowników. W 
ten sposób klienci doświadczają stałej, wysokiej 
jakości obsługi, niezależnie od osoby. To właśnie 
odróżnia markę usługową od konkurencji. Servi-
ce Playbook stanowi zatem warunek wstępny i 
podstawę do tego, aby CWS był postrzegany jako 
silna marka usługowa.”

Clemens Douglas o roli kierowców serwisowych jako 
punktu kontaktowego z partnerami biznesowymi
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Dlatego w przyszłości zamierzamy intensywniej praco-
wać nad innowacjami w zakresie usług, które zmniejszą 
obciążenie klientów w zakresie obsługi odzieży roboczej. 
„Nasza obsługa zaczyna się i kończy na kliencie. Rozwój 
nowego modelu biznesowego rozpoczął się od ankiety 
przeprowadzonej wśród klientów i opiera się na koncepcji, 
że słuchamy klientów, rozumiemy ich potrzeby i elastycz-
nie dostosowujemy do nich naszą ofertę”, dodaje Marion 
Rommelspacher, Kierownik Zespołu Customer Experience 
w CWS.

temat główny

Business Model 2.0 
Workwear – elastyczny  
serwis dostosowany 
do potrzeb
Projekt Business Model 2.0 został już z powodzeniem 
wprowadzony w krajach Beneluksu. „Naszym celem jest 
dotarcie do nowych grup docelowych i odpowiednie roz-
szerzenie oferty usług” , mówi Juliana Scherrmann, Dyrek-
tor Marketingu dywizji Workwear w CWS

„Chcemy aby w przyszłości, nasi klienci  
mogli łączyć swoje pakiety usług na zasadzie 
modułowej.”
Juliana Scherrmann, Dyrektor Marketingu w CWS Workwear

Dotychczas skupialiśmy się na kompleksowym pakiecie 
usług dla wszystkich, ale w przyszłości będziemy bardziej 
koncentrować się na indywidualnych potrzebach naszych 
klientów – mogą one być mniejsze albo obejmować więcej 
usług.
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Compliance Manage-
ment – prosto i przej-
rzyście
Termin „zgodność korporacyjna” odnosi się do zgodnego 
z zasadami postępowania w firmie. Zasady te mogą być 
określone w przepisach prawnych, ale mogą być również 
zdefiniowane poprzez wewnętrzne zasady postępowania 
ustalone przez firmę. W CWS obowiązuje kodeks postę-
powania „Code of Conduct”. Andrea Szrama, dyrektor ds. 
prawnych w CWS, wyjaśnia, dlaczego przestrzeganie za-
sad jest ważne: „Istotne jest, aby każdy pracownik tak samo 
rozumiał współpracę wewnętrzną i zewnętrzną. Ważnym 
elementem tego wspólnego myślenia jest również nasz 
klient: Jak chcemy postępować z naszymi klientami? Od-
powiedź jest dość prosta: uczciwie i przejrzyście.”

„Istotne jest to, aby wszyscy pracownicy 
mieli takie samo rozumienie współpracy  
wewnętrznej i zewnętrznej.”
Andrea Szrama, Head of Corporate Legal

Jeśli coś jest nie tak, każdy pracownik może skontaktować 
się z lokalnym Compliance Managerem lub z naszą anoni-
mową infolinią i podzielić się swoimi wątpliwościami. Waż-
ne jest to, aby każdy z nas potraktował sprawę poważnie i 
osobiście wspierał i zachęcał do postępowania zgodnego 
z zasadami w interesie nie tylko firmy, ale także wszystkich 
jej pracowników.
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Next Generation Sales – taką nazwę nosi nowy program 
skierowany do pracowników działu sprzedaży, który obej-
muje czterotygodniowe szkolenie w zakresie sprzedaży 
hybrydowej. Połączono w nim w najlepszy możliwy sposób 
cyfrowe i analogowe możliwości kontaktu. „Nadal brzmi 
to komicznie, kiedy prosimy nowego klienta, aby udał się 
do toalety i opisał nam jej zapach”, mówi Heike Seltmann, 
Dyrektor Sprzedaży Grupy New Business Hygiene. „Zanim 
doświadczyliśmy pandemii ja i mój zespół sami zapozna-
waliśmy się z sytuacją na miejscu. Teraz pytamy klienta, czy 
tam pachnie raczej fiołkami, czy może mniej przyjemnie.” 
W ten sposób dopasowujemy nasz model sprzedaży do 
aktualnych warunków rynkowych.

W czasie czterotygodniowego szkolenia obok nauki na-
wiązywania kontaktu onlinowego z potencjalnym klientem, 
uczymy także postępowania z reklamacjami i rozwiązywa-
nia problemów. Szkolenie kończą wirtualne negocjacje i 
zawieranie umów. Sukces jest ogromny: osoby, które pra-
cują na zasadach określonych w projekcie NGS są o 50% 
skuteczniejsze od tych, które w takim szkoleniu jeszcze nie 
uczestniczyły.

temat główny

Nastawienie na 
klienta - Next 
Generation Sales

Do zrównoważonego rozwoju w sprzedaży przez 
redukcję emisji CO2

Projekt znakomicie wypada także w kontekście zrów-
noważonego rozwoju: dotychczas każdy przedstawi-
ciel handlowy pokonywał 30.000 km rocznie, a prze-
stawienie na sprzedaż online pozwoliło zaoszczędzić 
24.000 km. Daje to redukcję przebiegów o 80%. 
Przejazdy zaoszczędzone do roku 2023 zredukują 
emisję CO2 o 4 tony.
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Oczyszczanie ścieków bez chemii – po 
Szwecji teraz także w Niemczech

Co początkowo brzmi jak daleka przyszłość, w CWS jest 
już rzeczywistością: oczyszczanie ścieków za pomocą 
elektrokoagulacji, w 100% bez stosowania chemikaliów. 
Przy tej metodzie ścieki są poddawane działaniu napięcia 
elektrycznego w tzw. RedBOX i skutecznie oddzielają za-
nieczyszczenia od wody. 30% tak oczyszczonej wody moż-
na wykorzystać do wstępnego prania bardzo zabrudzonych 
tekstyliów. Metoda nie tylko chroni środowisko, lecz jest 
także efektywna energetycznie.

CWS Irlandia: Nowa broszura o odzieży robo-
czej w sprzedaży bezpośredniej

CWS Irlandia oferuje kompleksowe usługi wynajmu odzie-
ży roboczej dla wielu gałęzi przemysłu. Teraz firma opu-
blikowała dodatkowo broszurę dotyczącą sprzedaży 
bezpośredniej. Ma ona na celu wsparcie istniejących 
klientów, którzy mogą mieć pracowników potrzebujących 
odzież roboczą na zasadzie sprzedaży bezpośredniej. 

Jednocześnie jest ona skierowana do nowych klientów, dla 
których model wynajmu nie jest odpowiedni, np. z branży 
budowlanej.

Wkład w większą równość szans w CWS Ho-
landia

Dział Higieny CWS w Holandii, wspiera przyszłych fachow-
ców w ramach projektu „Kierownicze kadry jutra”, organi-
zowanego przez lokalną organizację non-profit JINC. W 
roku 2021 dzieci ze szkół podstawowych i ponadpodsta-
wowych mają szansę stać się przez jeden dzień menage-
rem w CWS Higiena Holandia, gdzie uczą się jak wygląda 
zwykły dzień w pracy. Jednocześnie w ramach programu 
dzielą się swoją wizją przyszłego świata pracy, na przykład 
w kwestii znaczenia równości szans.

na miejscu

U nas w Europie
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Jak koronawirus wpływa na polskie przed-
siębiorstwa?

Koalicja Bezpieczni w Pracy, do której członków-założycieli 
należy CWS, przeprowadziła latem 2020 r. badanie na te-
mat wpływu pandemii koronawirusa na polskie przedsię-
biorstwa. W badaniu wzięło udział ponad 1500 responden-
tów z różnych sektorów gospodarki.
Główny wynik ankiety: 95% pracowników i 52% pracodaw-
ców widzi w pandemii siłę napędową do poprawy warun-
ków bhp w miejscu pracy.

Ponad 60% ankietowanych podało, że w czasie pandemii 
pracuje lub pracowało zdalnie, a 13% nadal kontynuuje pra-
cę w tym trybie. Pracodawcy pozytywnie oceniają efektyw-
ność pracy zdalnej i chcieliby utrzymać ją po zakończeniu 
pandemii (57%). Firmy powinny zadbać o przygotowanie 
do pracy zdalnej poprzez szkolenia np. w zakresie bezpie-
czeństwa danych oraz bezpieczeństwa pracy a także po-
przez zapewnienie ergonomicznych miejsc pracy.

Ponad 1/3 badanych zadeklarowała, że lęk, stres i zacho-
wanie zdrowia psychicznego są jednymi z 5 najistotniej-
szych czynników wpływających na efektywność ich pracy 
w czasie pandemii.

Dywizja Higieny w Holandii, od 2019 r. we współpracy z 
JINC angażuje się na rzecz dzieci pochodzących z nie-
korzystnych warunków społeczno-ekonomicznych. Pra-
cownicy CWS uczą dzieci, jak można ubiegać się o pracę. 
Poznając różne zawody poprzez zabawę i interaktywne za-
jęcia edukacyjne w siedzibach CWS, dzieci w wieku 8-16 lat 
mogą odkryć, jaki rodzaj pracy odpowiada ich talentom. Od 
zeszłego roku CWS Hygiene Netherlands jest oficjalnym 
partnerem JINC.

W Austrii zdrowo z CWS

W lutym w zakładzie w Dolnej Austrii, rozpoczęto przepro-
wadzanie anonimowej ankiety w ramach projektu „Zdrowo 
z CWS” , który jest realizowany we współpracy z austriac-
kim NFZ-em. Aby uwzględnić odmienne potrzeby, zmniej-
szyć zagrożenia psychofizyczne oraz zwiększyć zadowole-
nie pracowników, zaplanowano sześć tematycznych grup 
roboczych z różnych działów. W celu uwzględnienia zróż-
nicowanych potrzeb zaplanowano sześć kółek zdrowot-
nych z różnych działów. We współpracy z pracownikami 
wyodrębniane są istotne tematy i planowane odpowiednie 
działania. Powstałe w ten sposób koncepcje są wdrażane 
jednocześnie w całej Austrii.

na miejscu
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Jeden z kierowców testowych, Jochen Müller ze Stuttgar-
tu, mówi: „Na dłuższej trasie kolega musiał pojechać na 
parking przy supermarkecie, aby doładować samochód. 
Mnie nic podobnego jeszcze się nie przytrafiło. Jestem 
bardzo zadowolony z zasięgu i sprawności E-Craftera.” 
Jednak mniejsza ładowność i brak drzwi załadunkowych 
po lewej stronie utrudniają pracę. „Ale dobrze się czuję, 
kiedy mogę coś zrobić dla środowiska”.

na słówko

Czystszy serwis? 
Przetestujmy to!

CWS testuje różne możliwości redukcji emi-
sji CO2,  aby osiągnąć swoje cele w zakresie 
zrównoważonego rozwoju i poszanowania 
zasobów. Jedną z nich jest zastosowanie po-
jazdów elektrycznych do serwisowej obsługi 
klientów.

W trzech zakładach w Hamburgu, Frankfurcie i Stuttgarcie 
od lata 2020 r. realizowany jest projekt pilotażowy pod kie-
rownictwem Mehmeta Irmaka, Dyrektora Zasobów Strate-
gicznych w CWS. 

„Musimy zmniejszyć wpływ naszej floty  
serwisowej na środowisko, jeżeli chcemy być 
przedsiębiorstwem działającym zgodnie z 
zasadami zrównoważonego rozwoju i posza-
nowania zasobów.”
Mehmet Irmak, Director Strategic Sourcing

„Po wewnętrznej analizie i po dokładnym sprawdzeniu 
wszystkich parametrów, zakupiliśmy trzy E-Craftery, któ-
re możliwie najlepiej odpowiadają naszym wymaganiom.” 
Jazdy testowe miały sprawdzić możliwe opcje i wykryć 
ewentualne słabe strony pojazdów. Największym wyzwa-
niem jest ich zasięg. „Zależy on od temperatury zewnętrz-
nej, profilu trasy, sposobu prowadzenia i ładunku”, objaśnia 
Mehmet Irmak. „Idealny profil trasy to trasa o długości od 
80 do 120 kilometrów, w ruchu miejskim z maksymalnie 
jedną toną ładunku. Częste hamowanie w ruchu miejskim 
pozwala na odzyskiwanie energii podczas gdy przejazdy 
autostradą maksymalnie skracają jej przebieg.” Dlate-
go opracowano inne, oszczędzające energię trasy, które 
mogą być obsługiwane przez pojazdy serwisowe z jednym 
ładowaniem akumulatorów.
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Mehmet Irmak zamierza przedstawić swoje rekomendacje, 
gdy dane zostaną ocenione w marcu. „Wiele zależy oczy-
wiście od dojrzałości technicznej dostępnych modeli elek-
trycznych”, mówi, „ale mogę sobie wyobrazić przestawie-
nie części naszej floty na e-mobilność”.

E-mobilność

W e-samochodach występuje całkowity lub czę-
ściowy napęd elektryczny. Ponieważ dziś 60% za-
potrzebowania na ropę naftową przypada na sektor 
transportu, masowe przejście na e-mobilność może 
wyraźnie zmniejszyć eksploatację paliw kopalnych. 
Na emisję CO2  wpływa również cykl życia pojazdu, od 
54% do 82% w porównaniu z pojazdami o silnikach 
spalinowych, ponieważ podczas jazdy samochodem 
elektrycznym nie występują żadne emisje. Wprawdzie 
zakup jest trochę droższy w porównaniu do pojazdów 
spalinowych, ale za to koszty konserwacji i eksploata-
cji są dużo niższe.
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Szybki rozwój jest wynikiem zastosowania trzech strategii 
wzrostu: wzrostu organicznego, wprowadzania skalowal-
nych procesów biznesowych a przede wszystkim akwizycji 
innych przedsiębiorstw z branży przeciwpożarowej. Trzy-
osobowy zespół M&A zakupił w ostatnich latach dla CWS 
Fire Safety łącznie 20 niemieckich zakładów przeciwpo-
żarowych – w tym aż 12 w roku 2020. Centralny zespół z 
sukcesem zintegrował nowe zakłady. Do największych 
akwizycji należą zakłady Jungels Feuerschutz GmbH, MA-
RANG Brandschutz & Technologie GmbH oraz Feurobrand 
Feuerlöschtechnik GmbH. „Aktualnie rozbudowujemy na-
szą sieć w całych Niemczech, w dłuższej perspektywie 
chcemy stać się największym przedsiębiorstwem usług 
przeciwpożarowych w Europie”, mówi Ulrich Schild, Dyrek-
tor Generalny  CWS Fire Safety. „W związku z rozwojem w 
ostatnim roku utworzyliśmy CWS Fire Safety Academy, aby 
mieć do dyspozycji wystarczające kadry fachowe do reali-
zacji naszego celu.”

Szybki rozwój młodej firmy nie pozostał niezauważony –
CWS Fire Safety zostało nominowane w 2020 roku za kam-
panię rekrutacyjną „Dokładnie twoje rzemiosło. Tylko lepiej”, 
a teraz otrzymało kolejną nominację za fuzje i przejęcia oraz 
strategię „kup i buduj”.

CWS Fire Safety, dzięki powodzeniu strategii 
buy-and-build, w krótkim czasie weszła do 
czołówki niemieckich dostawców produktów 
ochrony przeciwpożarowej

Najmłodsza w rodzinie CWS firma, nie ma jeszcze trzech 
lat, ale już dziś należy do największych w swojej klasie. 
CWS Fire Safety GmbH jako dostawca kompleksowych 
rozwiązań przeciwpożarowych koncentruje się na opera-
torach nieruchomości. Jej oferta obejmuje pełen wachlarz 
usług, od doradztwa poprzez projektowanie, planowanie, 
instalację z odbiorami, konserwacje i naprawy. Klienci CWS 
Fire Safety otrzymują wszystko od jednego dostawcy: ofer-
ta obejmuje także instalacje gaśnicze, centrale przeciwpo-
żarowe, drzwi przeciwpożarowe oraz szkolenia w zakresie 
ochrony przeciwpożarowej.

W roku 2018 przedsiębiorstwo zostało utworzone jako trze-
ci filar działalności CWS International. Rok później, CWS 
Fire Safety potroiło obrót, a w roku 2020 obrót ponad trzy-
krotnie przewyższył wartość z roku poprzedniego. Aktual-
nie CWS Fire Safety zatrudnia 500 pracowników, którzy w 
roku 2020 osiągnęli sprzedaż w wysokości 36 mln euro 

rzut oka

Najmłodsza filia firmy 
rośnie błyskawicznie
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„Naszym celem jest maksymalne ułatwienie zarządzania 
toaletami” – mówi Karolin Rohmer, Director Group Product 
Lines Hygiene & Floorcare w CWS. Najnowsza wersja sys-
temu CWS smartMate jest łatwa w użyciu i może być zinte-
growana z większością systemów zarządzania budynkiem 
lub używana jako samodzielne rozwiązanie. Aplikacja za-
wiera również samouczki wideo do szkolenia personelu.

smartMate stanowi zatem nie tylko znaczący postęp w 
rozwiązywaniu aktualnych problemów, ale jest także przy-
szłościowym rozwiązaniem dla publicznych obiektów hi-
gienicznych. 

System IoT mierzy przepływ gości w toale-
tach, jak również poziom napełnienia dozow-
ników i w porę sygnalizuje potrzebę uzupeł-
nienia zapasów.

Czy to mydło, środek dezynfekujący, ręczniki w rolkach czy 
papier toaletowy – w czasach pandemii szczególnie ważne 
jest, aby dozowniki produktów w toaletach publicznych były 
zawsze gotowe do użycia. W tym celu CWS wspiera swo-
ich klientów inteligentnym, cyfrowym rozwiązaniem, jakim 
jest CWS smartMate. Najnowsza wersja systemu Internet 
of Things, opracowana wspólnie z firmą mimacom opar-
ta jest na technologii EnOcean. smartMate automatycznie 

rejestruje aktualny przepływ gości i poziom napełnienia 
dozowników w toalecie. Następnie przekazuje odpowied-
nie dane w czasie rzeczywistym za pośrednictwem portalu 
internetowego i aplikacji. Personel sprzątający jest w ten 
sposób informowany o konieczności uzupełnienia zapa-
sów i może natychmiast reagować.

salon wystawowy

CWS smartMate – 
myśląca toaleta
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Poprzez świeżą inscenizację chcemy przekazać ten obraz 
o nas samych, a tym samym rozbawić naszą publiczność i 
poruszyć jej emocje, a nie tylko przekazać informacje o fir-
mie i jej strategii”.

Film towarzyszy kilku bohaterom w ich codziennym życiu, 
które jednak nie jest bynajmniej codzienne, lecz pełne nie-
zwykłych perspektyw i kapryśnych momentów: jest taniec, 
małe krople tworzą wielkie fale, a dni mijają w sekundę. 
Jest jednak jedna stała cecha: niezawodnym partnerem 
we wszystkich tych scenariuszach jest CWS, którego pra-
cownicy zawsze potrafią znaleźć właściwe rozwiązanie.

Kliknij tutaj, aby obejrzeć i przeżyć film o marce CWS.
https://www.youtube.com/watch?v=vYC4JCJPGAE

Dzięki niezwykłej perspektywie, film wideo 
czyni markę CWS jeszcze bardziej atrakcyjną

Opublikowany na początku roku film o marce CWS jest 
szybki, kolorowy i z nutą humoru. Na ponad minutę widzo-
wie zanurzają się w świat CWS, jakiego prawdopodobnie 
nigdy wcześniej nie widzieli i jakiego niekoniecznie się 
spodziewali. Przedstawione są wszystkie rozwiązania z 
portfolio dostawcy usług, ale prawdziwym celem filmu jest 
wyraźne odróżnienie go od konwencjonalnych prezentacji 
produktów i opartych na faktach prezentacji firm, co daje 
prawdziwe i emocjonalne   doświadczenie marki CWS.

„Chcemy pokazać różnorodność, bogactwo 
pomysłów i moc naszej marki”
Dr Maren Otte, Dyrektor d/s Komunikacji i Odpowiedzialności
Korporacyjnej

„Naszym celem jest pokazanie różnorodności, kreatywno-
ści i siły naszej marki” – mówi dr Maren Otte, Dyrektor d/s 
Komunikacji i Odpowiedzialności Korporacyjnej. „Dlatego 
w centrum uwagi naszego filmu znajduje się pełen pasji, 
sprawny, niezawodny i inspirujący charakter naszej marki. 

wspólny sukces

Siła emocji związa-
nych z marką
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4. Jak podoba się Ci codzienna praca?
Zacząłem pracę w dziale Higieny CWS a następnie z powo-
du pandemii przeszedłem do Workwear. Miałem szczęcie, 
że otrzymałem pomoc. Niezależnie od tego, w jak bezna-
dziejnej sytuacji jesteś, przy właściwym wsparciu i determi-
nacji, każdy by sobie poradził!

Gerrie Gelmers, kierowca serwisowy w CWS 
Workwear w Amsterdamie należy do tych, 
którzy znaleźli swoją wymarzoną pracę. Jed-
nak droga do niej nie była łatwa. Jeszcze 
całkiem niedawno Gerry żył na ulicy. Wyjście 
z tej sytuacji, umożliwił mu udział w reality 
show „The Amsterdam Project”. Dzięki temu, 
Gerrie osiągnął to, co czyni go cichym boha-
terem tego wydania.

1. Opowiedz nam o programie „The Amsterdam Pro-
ject” i swoim  udziale w show.
Kiedy byłem bezdomny, znalazł mnie prezenter programu, 
Beau van Erven i zaprosił do udziału w show. Zasadniczo 
ludzie, którzy prowadzą program, dają ci pieniądze, abyś 
mógł poprawić swoją sytuację życiową. Otrzymałem rów-
nież pomoc w poszukiwaniu nowego domu i pracy. Mimo 
to, naprawdę musiałem się skupić.

2. Jak doszło do Twojego zatrudnienia w CWS?  
Bycie kierowcą ciężarówki było zawsze moim marzeniem, 
tak więc część pieniędzy uzyskanych z programu wydałem 
na zdobycie prawa jazdy. Następnie zgłosiłem się do CWS. 
Miałem trochę wsparcia, ale przede wszystkim musiałem 
się po raz pierwszy wykazać. Musiałem pozostawić po so-
bie dobre wrażenie, bo dostałem pracę!

3. Czego nauczyłeś się pracując w CWS?
Mam fantastycznych kolegów, w firmie panuje dobra at-
mosfera i duch pracy zespołowej. Koledzy przekazali mi 
wszystko, co musiałem wiedzieć. Teraz jestem kierowcą 
serwisowym i mam własną trasę. Myślę, że najważniejsze 
jest to, że odzyskałem wiarę w siebie. Mam teraz odwagę, 
aby patrzyć w przyszłość. Pięć lat temu to byłoby nie do 
pomyślenia.

niewidoczni mistrzowie

Ciężarówką z 
bezdomności

Więcej na ten temat
„Amsterdam Project” jest holender-
skim, telewizyjnym „reality show”, który 
przez rok towarzyszy pięciu, wybranym 
bezdomnym. Uczestnicy programu, 
otrzymują na początku kartę kredyto-
wą, z 10.000 euro na koncie oraz kon-
takt do specjalistów opieki społecz-
nej, z których pomocy mogą korzystać 
przez całą dobę. Pytanie: czy uczestni-
cy wyzwolą się z bezdomności?
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