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10 lat Spreadshirt Polska
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2 miliony artykułów rocznie
Spreashirt
Manufacturing Polska sp. z o.o., jeden
z 5-ciu zakładów produkcyjnych należących do grupy
Spreadshirt świętuje w tym
roku swoje 10-te urodziny.
Nie omieszkałam skorzystać
z zaproszenia i odwiedziłam
polski oddział Spreadshirt w
Legnicy, gdzie czekali już na
mnie: Piotr Daniw – dyrektor
Spreashirt
Manufacturing
Polska oraz Anja Greulich –
Corporate Communications
Manager z niemieckiej siedziby Spreadshirt w Lipsku.
Spreadshirt jest międzynarodową platformą handlu
elektronicznego, za pomocą
której osoby prywatne, ale
również organizacje i przedsiębiorstwa mogą realizować
i sprzedawać swoje pomysły

oraz projekty z nadrukami
na odzieży bądź innych akcesoriach. „W sklepach internetowych oraz w Pasażu
Spreadshirt nasi partnerzy
promują swoje marki i sprzedają produkty z własnymi
motywami. Mogą także zaprojektować odzież lub akcesoria w Koszulkomacie lub
wykorzystać projekty innych
użytkowników naszej platformy”, tłumaczy Anja Greulich.
Zakład produkcyjny Spreadshirt w Legnicy od 10 lat
produkuje znakowaną odzież
oraz akcesoria. Łącznie ponad 13 milionów wyprodukowanych tu pozycji trafiło
do najróżniejszych krajów
w całej Europie. Anja Greulich: „Polski oddział obsługuje 50% wszystkich naszych
zamówień przeznaczonych

10-te urodziny Spreadshirt Manufacturing Polska.
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Podglądamy pracowników Spreadshirt podczas pracy.

na rynek europejski. A każdy
produkt podlega ścisłej kontroli. W przypadku jakichkolwiek reklamacji, które przy
tej ilości zamówień oczywiście się zdarzają, nasz dział
obsługi Klienta jest w stanie
odpowiedzieć na pytania w
kilku językach, wyjaśnić, po-

móc i znaleźć najlepsze rozwiązanie.”
„Zaczynaliśmy od
10-ciu pracowników”
Początki
Spreadshirt
w Polsce to firma zatrudniająca dziesięciu pracowników.
„Dzisiaj jest ich około dwustu a przed tegorocznymi
świętami Bożego Narodzenia mamy zamiar zwiększyć
ich liczbę do trzystu”, mówi
z wielkim zadowoleniem pan
Piotr Daniw. Zakład w Legnicy obejmuje cztery piętra o
łącznej powierzchni ponad
6000 metrów kwadratowych
i jest wyposażony w profesjonalne maszyny i urządzenia do nadruków odzieży
i akcesoriów technikami
druku ploterowego, termo-sublimacyjnego i transferu
cyfrowego. W związku z
coraz większym zainteresowaniem Klientów Spreadshirt
nadrukami
bezpośrednimi
(druk cyfrowy digital direct)

firma zakupiła ostatnio 12
najnowszych maszyn Brother
GTX. Piotr Daniw: „Testowaliśmy je jeszcze zanim zostały wprowadzone na rynek.
Są rewelacyjne! Dlatego na
początek zaopatrzyliśmy się
w 12 sztuk.” Poza tym, w legnickich halach Spreadshirt
zobaczyć można prężnie i
niemalże bezustannie działające prasy transferowe produkcji Romanik, systemy do
druku cyfrowego marki Kornit Digital, plotery, urządzenia suszące i wiele innych. „A
będzie ich jeszcze więcej”,
zapewnia dyrektor polskiego
zakładu Spreadshirt. I należy
mu wierzyć, biorąc pod uwagę ilość wykonywanych zleceń. Zakład zdobi 6000 produktów dziennie, a w okresie
przedświątecznym ich liczba
dochodzi do 13 000.
Spreadshirt na świecie
Główna siedziba Spreadshirt znajduje się w Lipsku
(Niemcy) a jej podstawowy
koncept działania opracował 15 lat temu Łukasz Gadowski (wtedy jeszcze student HHL Graduate School
of Management w Lipsku).

Koszulki są już prawie gotowe.

Firma zatrudnia dziś około
750 pracowników a jej obroty wynoszą ponad 90 milionów euro (93 miliony w
roku 2016). Platforma handlu

Spreadshirt współpracuje z wieloma znanymi nam i cenionymi
na rynku markami odzieżowymi,
ale od marca 2013 roku posiada
również swoją własną. Świadomość Klienta jest dla Spreadshirt
szczególnie ważna. Dlatego na
każdej etykiecie produktu umieszczony zostaje tzw. kod DNA.
Dzięki niemu właściciel produktu
może prześledzić na stronie www.
respect-code.org cały proces jego
produkcji. Na zdjęciu: Piotr Daniw.

elektronicznego Spreadshirt
jest obecna na 18 rynkach
świata, jest dostępna w 12 językach i posiada 5 zakładów
produkcyjnych:
pojedyncze w Niemczech, Polsce,
Czechach oraz dwa w USA.
Dzięki platformie Spreadshirt, ponad 70.000 partnerów może sprzedawać swoje
projekty nadruków. Do rodziny Spreadshirt należy także
TeamShirt – serwis stworzony dla Klientów hurtowych,
zamawiających produkty dla
grup, zespołów lub klubów.
Spreadshirt jest firmą, dla
której świadomość wobec
środowiska (wprowadzanie
ekologicznych materiałów,
recycling), ale też sprzedawców (obowiązek podpisywania kodeksu etycznego stworzonego przez Spreadshirt),
pracowników
(przyjemna,
partnerska i luźna atmosfera
pracy) oraz innych ludzi (zakaz druku pornografii, treści
gloryfikujących
przemoc,
dyskryminujących i obraźliwych) jest niezwykle ważna.
www.spreadshirt.pl

