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„Jesteśmy prawdopodobnie ostatnim
takim zakładem w Polsce”
UmiPled z siedzibą w Michałowie działa na polskim
rynku już od 2009 roku.
A więc w tym roku obchodzi
swoje 10 te urodziny. Właścicielem firmy produkującej koce jest białostockie
przedsiębiorstwo Unia Sp. z
o.o., które jako dystrybutor
włókna akrylowego, związane jest z polską branżą
włókienniczą od lat 90-tych
ubiegłego wieku.
Linie produkcyjne UmiPled każdego miesiąca oddają do użytku nawet do
20 000 szt. koców różnego
przeznaczenia. Firma tka
koce własnej marki, ale z jej
usług, z pełnym zadowoleniem, korzystają też producenci największych brendów
w Europie. Poza tekstyliami

Z kolekcji UmiPled.

(Zdjęcia: Unia Sp. z o.o.)
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Hale, w których produkowane są koce UmiPled.

domowymi, UmiPled produkuje również koce akrylowe
dla branży promocyjnej.
O tym, kim jest UmiPled,
jakimi wartościami się kieruje
oraz jaką klasę reprezentuje
rozmawiam z Piotrem Stankiewiczem, Dyrektorem ds.
handlowych w firmie Unia
Sp. z o.o.
MP: Piotrze, poznałam
Was na tegorocznych targach RemaDays Warsaw.
Szczęśliwym dla mnie trafem, byliśmy wystawcami-sąsiadami. Miałam wobec
tego ułatwione zadanie
i szybko poznałam, zarówno
Was jak i Waszą wyjątkową
ofertę. Czy mógłbyś w kilku
zdaniach przedstawić czytelnikom T&P firmę UmiPled?

2/2019

PS: Zakład produkcyjny
UmiPled rozpoczął swoją działalność w 2009r. w
ramach
Przedsiębiorstwa
Handlowo - Produkc yjno -Usługowego „UNIA” Sp. z
o.o. w Białymstoku firmy,
która od lat 90-tych działa na
polskim rynku jako dostawca wiskozy, akrylu, poliestru
do krajowego przemysłu
włókienniczego. Decyzja o
rozpoczęciu kolejnej formy
działalności była trudna i
dość ryzykowna, szczególnie
w czasach, kiedy zdecydowana większość wyrobów
przemysłu lekkiego płynie
do nas z dalekiego wschodu. Zdecydowała odwaga
i doświadczenie właścicieli firmy, zdobyte wcześniej
wykształcenie włókiennicze
oraz wiedza praktyczna w

zakresie maszyn i urządzeń
oraz procesów i technologii włókiennictwa. Obecnie
firma zatrudnia 54 osoby
w częściowo 3-zmianowym
systemie pracy. Przedsiębiorstwo nadal się rozwija,
modernizowany jest park
maszynowy, co roku przeznaczane są środki na inwestycje w zakładzie.
W 2013 roku rozszerzyliśmy ofertę, wprowadzając
na rynek własną markę koców bawełniano-akrylowych
klasy premium „Cotton Cloud”. Nazwa idealnie oddaje
wszystkie najlepsze skojarzenia, wiążące się z wygodą, jakością i użytkowością
naszych pledów. Odtąd
produkujemy koce nie tylko na zamówienie, ale także zajmujemy się promocją

Podgląd produkcji.

własnych wzorów. Śmiało mogę powiedzieć, że po kilku latach obecności na
rynku, marka „Cotton Cloud” na stałe
zakorzeniła się w świadomości klientów
rynku polskiego. Pracujemy nad tym by
było tak i poza granicami Polski.
MP: Porozmawiajmy o misji i wartościach. Jakie cele i przesłania stawia
sobie firma UmiPled i jakimi wartościami się kieruje?
PS: Jesteśmy prawdopodobnie ostatnim takim zakładem w Polsce. Nie
znam nikogo, kto w krajowych warunkach tka jeszcze samodzielnie koce
klasy premium. Jednocześnie działamy
w regionie, który niegdyś bardzo silnie
utożsamiał się z branżą włókienniczą.
Budynki naszej fabryki stoją w tym samym miejscu, w którym w okresie międzywojennym oraz zaraz po II Wojnie
Światowej funkcjonowały potężne tkalnie. Dlatego jest naturalnym, że stajemy
się tak jakby spadkobiercami tradycji
włókienniczej regionu, którą kultywuje-

my poprzez produkcję koców opartych
w 100% na lokalnym potencjale. To zobowiązuje, do trzymania wysokich standardów jakości.
Działając w małej społeczności jesteśmy też bardzo blisko ludzi i ich spraw
codziennych. Skupiamy się na tych,
którzy tworzą nasz produkt. Dbamy
o życzliwą atmosferę w zespole i doceniamy każdy, nawet najmniejszy wkład
pracy. Wierzę, że wszyscy pracownicy
utożsamiają się z firmą i tym, co robimy. Jestem przekonany, że przekłada się
to na jakość towaru jaki opuszcza nasz
magazyn oraz na partnerskie relacje
z naszymi klientami.
MP: Zapytam teraz już konkretnie
o ofertę, która jak widziałam – jest bardzo bogata. Komu dedykujecie Wasze
wyroby?
PS: Jak już wspomniałem produkowany w Michałowie koc bawełniano-akrylowy to produkt klasy premium.
Nie sposób go porównać do powszech2/2019
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nych i bardzo tanich na
rynku dzianin typu polar
i mikrofiba. Jest produkowany w zupełnie innej technologii. Nasz koc jest tkany,
drapany i strzyżony, dzięki
czemu pokrywa go warstwa
runa. Wykorzystana w produkcji przędza na bazie bawełny sprawia, że koc ma
niepowtarzalne właściwości
izolacyjne i „oddychające”.
Jest nam pod nim ciepło,
a jednocześnie nie pocimy
się i nie elektryzujemy. Swoją
ofertę kierujemy do wszystkich, którzy nie idą na kompromisy dotyczące jakości
i walorów użytkowych. O
wysokim standardzie koców
Cotton Cloud świadczyć
może chociażby certyfikat
przyznany przez Instytut
Matki i Dziecka.
Głównymi odbiorcami naszej marki są sklepy i hurtownie w całej Polsce, a do tego

podobni odbiorcy z kilku
krajów europejskich. W tym
roku zrealizowaliśmy pierwszą dostawę na rynek amerykański.
Jako producent jesteśmy
w stanie realizować każde,
także niestandardowe zamówienia, według autorskich
projektów naszych klientów.
Dzięki temu z naszej oferty
korzystają także przedstawiciele innych branż wykorzystujących tekstylia w swojej pracy. Są to np. niektóre
szwajcarskie i niemieckie
linie lotnicze i kolejowe, dystrybutorzy paliw, firmy branży meblarskiej, wnętrzarskiej, hotelowej.
MP: Jaką część stanowią
Klienci z branży Promo?
PS: Branża reklamowa
jest dla nas dość nową dziedziną. Tym niemniej mamy

już stałych odbiorców. Tym
bardziej, że jako producent
możemy bez dodatkowych
kosztów wytkać koc z prawie dowolnym logo, napisem, wzorem, który stanowi
integralną częścią tkaniny.
Nie będzie to haft czy nadruk, przez co wszystko, co
koc na sobie prezentuje jest
trwalsze i bardziej użytkowe.
W tej chwili w zasadzie co
miesiąc realizujemy jakieś
zamówienia dla branży reklamowej. Zaczynają się też
zgłaszać do nas agencje reklamowe z Niemiec, Czech
czy Litwy. To wciąż promil
naszej działalności, ale wierzymy, że jest to docelowo
rosnąca część rynku. Nasz
koc to przecież wdzięczny
nośnik dla logo, hasła czy
nazwy kojarzonej z jakąś
marką. Dobrej jakości koc
zawsze będzie wspaniałym
prezentem dla kontrahentów,

Wywiad

Koc tkany marki Cotton Cloud.

wyróżniający się jakością
i funkcjonalnością.
MP: Dlaczego Klienci
wybierają koce UmiPled?
PS: Bo, jak mówi nasz
slogan, „są to najprawdopodobniej koce najmilsze w dotyku”. A mówiąc poważnie,
jakość w tym wypadku broni
się sama. Ktoś, kto wcześniej
używał koca polarowego,
a miał okazję wypróbować
nasz koc tkany marki Cotton
Cloud rozumie różnicę. Obserwujemy wśród klientów
stopniowy wzrost świadomości postrzegania jakości
i walorów użytkowych. Cena
coraz częściej przestaje być
decydującym argumentem,
szczególnie w towarach klasy premium, predysponowanych na upominek kojarzony
z wysoką jakością.
MP: Piotrze, serdecznie
dziękuję za rozmowę.
PS: Dziękuję. To miło, że
nas dostrzegliście.
www.koce.eu
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