
Te xet Po land zaj mu ją cy się dys -
try bu cją atrak cyj nej, wy so kiej ja -
ko ści odzie ży pro mo cyj nej (Ja -
mes Ha rvest, Prin ter, DAD,
Frost, Pro Job) i ar ty ku łów wy -
po sa że nia do mów (Sa ga form)
na te re nie Pol ski i 10 kra jów Eu -
ro py Cen tral nej i Wschod niej,
jest czę ścią szwedz kiej gru py
New Wa ve Gro up. 

NWG dy na micz nie roz wi ja
się od po nad 40 lat na ca -
łym świe cie, ale to nasz
ry nek jest je dy ny, któ ry
ro śnie bez prze rwy
od 1999 r. Eks pan sja
w biz ne sie jest nie zwy kle
waż na, ale… Tor�sten
Jans�son, twór ca i prezes
fir my zwra ca uwa gę
na do dat ko wy, nie zwy kle
istot ny aspekt: – To, w ja -
ki spo sób pro wa dzi my
nasz biz nes od gry wa
istot ną róż ni cę. Za le ży
nam na dłu go fa lo wym
my śle niu, za rów no
w spra wach eko no micz -
nych oraz so cjal nych,
dba jąc przy tym o ochro -
nę na sze go oto cze nia. 

Fir ma NWG oraz Te -
xet Po land są wiel ki mi
orę dow ni ka mi od po wie -
dzial no ści (CSR) przy
pro wa dze niu świa to we -
go biz ne su. Rów no cze -
śnie re ali zu ją Stra te gię
Zrów no wa żo ne go Roz wo ju
przy ję tą na szczy cie ONZ
w 2015 r. Cho dzi nie tyl ko
o ochro nę na szej pla ne ty
przed ne ga tyw ny mi skut ka mi
wy ni ka ją cy mi z dzia łal no ści
czło wie ka lecz tak że o zwal cza -
nie nie rów no ści spo łecz nych
i eks tre mal nej bie dy.

NWG i Te xet Po land ak tyw nie
dzia ła ją w trzech płasz czy znach:

Przy�ja�zne�dla� śro�do�wi�ska
pro�duk�ty� (Su sta ina ble Pro -
ducts). Tu na czo ło wy su wa
się li nia Cot to ver pro du ko wa -
na zgod nie z wy tycz ny mi,
m.in.: Fa ir tra de, GOTS, Oeko -
-Tex, Nor dic Eco la bel czy
Te xtil Exchan ge. Tak że nie -
zwy kle po pu lar ne ostat nio ko -
szul ki bie go we T -shirt Run są
pro du ko wa ne z po lie stru wy -

bar wia ne go w przy ja zny śro do -
wi sku spo sób.

Przy�ja�zna�dla� śro�do�wi�ska
pro�duk�cja to do bór do gro na
do staw ców tyl ko tych, któ rzy
po sia da ją cer ty fi ka ty nie za leż -
nych in sty tu cji, w tym m. in.
Ac cord Fi re and Bu il ding Sa fe -
ty, BSCI (Bu si ness So cial Com -
plian ce In i tia ti ve) czy Mi stra
Fu tu re Fa shion.

Przy�ja�zna�dla� śro�do�wi�ska
dys�try�bu�cja, w tym m.in. uży -
wa nie wy łącz nie trans por tu
da le ko mor skie go po sia da ją ce -
go cer ty fi kat Cle an Ship ping
In dex.

Wie le wpro wa dzo nych ostat -
nio pro duk tów NWG moż na
opi sać w naj prost szy moż li wy
spo sób „fa ir and gre en te xti les”.
Klien ci Te xet Po land ma ją peł -

ną świa do mość, że
ofe ro wa ne pro duk ty
nie tyl ko wy róż nia ją
się wy so ką ja ko ścią
i pięk nym, mod nym
wzor nic twem lecz
tak że po wsta ją i są
dys try bu owa ne w ta -
ki spo sób, aby świat
był po pro stu lep szy.

New Wa ve Gro up
i Te xet Po land oraz
fir my, któ re już ak -
tyw nie dzia ła ją w za -
kre sie CSR nie są
w sta nie zro bić
wszyst kie go, mo gą
zro bić jed nak „coś”.
Je śli każ da fir ma dzia -
ła ją ca na na szym kon -
ty nen cie zro bi ła by to
„coś”, to ra zem bę -
dzie to bar dzo wie le.
W Te xet Po land mo -
wią: – Zrób my to
„coś” dla na szej pla ne -
ty, dla na sze go biz ne -

su, dla nas sa mych, a przy
oka zji ubie raj my na szych pra -
cow ni ków bądź part ne rów
w ele ganc ką i mod ną odzież,
ma jąc pew ność, że zo sta ła wy -
pro du ko wa na tak że z my ślą
o ochro nie na sze go śro do wi ska
na tu ral ne go bez żad nych tok -
sycz nych skład ni ków.
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Zrób�my�to�„coś”
PRZEMYSŁ TEKSTYLNY | – My śli my o na szych klien tach, a przy tym
sta ra my się uczy nić nasz świat lep szym – mó wi dr Ma�riusz�Sze�ib,
pre zes Te xet Po land.
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