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Misja Grene

- Jesteś w dobrych rękach

W tych słowach kryje się wszystko: poczucie odpowiedzialności, umiejęt-

ność  „podejmowania  inicjatyw”  i  zaangażowanie,  zarówno  wobec  na-

szych kolegów, dostawców,  jak  również klientów  i partnerów bizneso-

wych. 

Chcemy by nasi klienci i dostawcy czerpali korzyści ze współpracy z nami, 

a także mieli świadomość, że taka współpraca wzbogaca wartość ich wła-

snej  działalności  i  jest  oparta  na  zasadach  partnerskich.  W  ten  sposób 

kreujemy rzeczywistość – chcemy by nasi partnerzy czuli, że z Grene są 

faktycznie w dobrych rękach. 

Jednocześnie  chcemy  skupiać  się  na  handlu,  który  stanowi  centralny 

aspekt naszej działalności. „Być w dobrych rękach” oznacza wykorzysty-

wanie  szans  i  możliwości  oraz  silnych  stron  jakimi  dysponuje  Grene  w 

codziennej działalności. W ten sposób, wzajemnie się uzupełniając i po-

magając sobie - zapewnimy firmie dalszy wzrost. 

Naszą intencją jest również, aby wszyscy pracownicy Grene mieli poczu-

cie, że pracują w przyjaznej firmie, która umożliwia im rozwój i dostarcza 

codziennie  nowych  wyzwań.  Chcemy  stwarzać  takie  warunki  pracy,  by 

każdy pracownik chciał identyfikować się z firmą, angażować w jej dzia-

łania  i  przyczyniać  do  jej  rozwoju.  Wierzymy,  że  to  właśnie  jest  drogą 

prowadzącą do sukcesów.

GRENE  Group to połączone siły  
wielu oddziałów w całej Europie:

	 Dywizja	wschodnio-europejska	Grene	to: 
Polska, Litwa, Łotwa, Estonia, Ukraina, 
Czechy, Słowacja i Rumunia

	 Dywizja	skandynawska	Grene	to: Dania, 
Szwecja, Norwegia i Finlandia
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Historia

	1915	-	Początek	Grene	w	Danii

	2003	-	Budowa	Magazynu	Centralnego

	1999	-	Fuzja	Agromy	Konin,	Bydgoszcz,	Leszno

1915   Historia  firmy zaczyna się w 1915 r. w miasteczku Skjern w Danii. 

Wtedy  jej  założyciel Chr. C. Grene  rozpoczął  samodzielną działal-

ność jako hurtowy sprzedawca artykułów do produkcji rolnej.

1940   Przekształcenie w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (A/S)

1974   Utworzenie Hydra-Grene

1986   Przeprowadzka do nowego magazynu na Kobbervej 6

1988   A/S Schouw & Co. kupuje udziały w Grene A/S

1989   Działalność zostaje rozszerzona na Szwecję i Anglię

1993   Powstaje Grene OY (Finlandia)

1995   Biuro Grene powstaje w Norwegii

1996  Grene rozpoczyna działalność w Polsce

1998   Powstaje A/S P.Grene jako spółka holdingowa, w której skład 

  wchodzą wszystkie oddziały Grene

1998   Zawarty zostaje alians strategiczny z Kramp, Holandia

1998   Oddział w Anglii zostaje sprzedany do Kramp Group BV w związku 

z zawartym aliansem strategicznym.

1999  Fuzja Agrom: Konin, Bydgoszcz, Leszno

1999   Grene rozpoczyna działalność na Litwie

2003  Grene Polska przenosi się do nowego magazynu 

  w Modle Królewskiej 

2005   Utworzony zostaje Grene Kramp Holding

2006  Zapoczątkowany  zostaje  dynamiczny  rozwój  sieci  detalicznej  

Grene Polska

2007  Rozbudowa Magazynu Centralnego w Modle Królewskiej

2007  Fuzja Grene Polska z Agromą Głubczyce i Opole

2007   Grene Kramp rozpoczyna działalność w Czechach

2008   Utworzone zostaje Grene Kramp Rosja

2011   Chr.  C.  Grene  A/S  zmienia  nazwę  na  Grene  Danmark  A/S  i  działa 

w  trzech  sektorach:  Grene  Agro,  Grene  Industry  oraz  Energetyka 

Wiatrowa

2011  Start systemu franczyzowego dla sieci sklepów rolniczo-technicznych

2012  Podział  spółki  GRENE  Sp.  z  o.o.  na:  GRENE  Sp.  z  o.o.  (sieć  sklepów  – 

sprzedaż detaliczna) i GRENE Dystrybucja Sp. z o.o. (magazyn centralny-

-sprzedaż hurtowa)

  Dzieje Grene w Polsce zaczynają się w 1996 r., kiedy to na strategicznego in-

westora  wybrano  duńskiego  lidera  w  branży  roniczej,  który  wykupił  udziały 

Przedsiębiorstwa Agroma Konin S.A., sprywatyzowanego w 1993 r.  

  Poza  firmą  Agroma  z  Konina  do  spółki  w  kolejnych  latach  przystąpiły 

Agromy z Bydgoszczy, Leszna, Głubczyc i Opola.

  Obecnie w Grene Sp. z o.oo pracuje blisko 280 osób. Firma realizuje sprzedaż  

detaliczną za pośrednictwem sieci własnych i franczyzowych sklepów rolni-

czo-technicznych w całym kraju. 
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Profil działalności

”GRENE buduje pozycję lidera branży technicznego wyposażenia rolnictwa 

na polskim rynku już od 17 lat. Aby osiągnąć i utrzymać tą pozycję pracujemy 

codziennie nad usprawnianiem wszystkich aspektów obsługi klienta nie dając 

konkurencji chwili wytchnienia, a klientom dajemy coraz atrakcyjniejsze formy 

współpracy.”

Dariusz Stróżyk
Dyrektor Handlowy

GRENE	zaopatruje	swoich	klientów	za	pośrednictwem	kilku	sprawdzo-

nych	kanałów	dystrybucji:

  własna sieć sprzedaży detalicznej, czyli ponad 100 sklepów rozmiesz-

czonych na terenie niemal całego kraju, chociaż największe ich zagęsz-

czenie to region północno – zachodniej i centralnej Polski,

  Przedstawiciele Handlowi, których zadaniem jest sprawowanie opieki 

nad klientami oraz docieranie z ofertą bezpośrednio do dużych odbior-

ców i gospodarstw rolnych,

  GRENE również tworzy profesjonalny kanał sprzedaży elektronicznej 

postrzegając ten rynek jako coraz silniejszy, dzięki któremu może 

dotrzeć do większej ilości klientów, którzy jeszcze nie zdążyli poznać 

naszej oferty.

 

Obsługa wszystkich kanałów dystrybucji odbywa się z Magazynu		

Centralnego	GRENE, którego położenie przy głównych szlakach komuni-

kacyjnych, w centrum Polski, rozwiązuje w pełni tematy logistyczne. 
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Początkowo	działalność	firmy	skupiała	się	głównie	na	sprzedaży	części	

zamiennych	do	polskich	ciągników	i	maszyn	rolniczych.	Z	czasem	oferta	zo-

stała	znacznie	rozszerzona.	W	chwili	obecnej	części	zamienne	do	ciągników	

i	maszyn	nadal	są	sztandarowym	produktem	oferowanym	przez	GRENE,	ale	

coraz	więcej	miejsca	w	ofercie	zajmują:

  części do ciągników i maszyn zachodnich, 

  artykuły do produkcji zwierzęcej,

  drobny sprzęt, artykuły gospodarcze i narzędzia, 

  najwyższej jakości specjalistyczna odzież ochronna dla rolników indywi-

dualnych oraz pracowników dużych przedsiębiorstw rolnych i przemysło-

wych, 

  hydraulika siłowa, która oferuje klientom standardowe gotowe wyroby, 

jak również elementy przeznaczone do zastosowań specjalistycznych i od-

powiadające indywidualnym wymaganiom, 

  artykuły dla konia i jeźdźca oraz stosunkowo młoda dziedzina Hobby – 

czyli artykuły dla kotów i psów.

Wykres	przedstawia	główne	kategorie	sprzedaży	wśród	których	części	dla	

rolnictwa	stanowią	dominującą	grupę	produktów	ze	ze	względu	na	koncen-

trację	na	głównym	kliencie	GRENE	jakim	jest	rolnik	i	jego	gospodarstwo.

Struktura oferty
sklepu GRENE

2 4 / 7 / 3 6 5
Dzięki wprowadzeniu platformy e-com-

merce do naszego systemu zamówień, 

nasi klienci mogą składać zamówienia 

przez 24 godziny, 7 dni w tygodniu i 365 

dni w roku.

Klienci detaliczni mogą składać zamó-

wienia w sklepie www.sklep-grene.pl 

dostępnym dla każdego.
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Największa sieć 
sklepów rolniczo-technicznych 
w Polsce

dolnośląskie
Głogów, Strzelin, Środa Śląska 

kujawsko-pomorskie
Brodnica, Bydgoszcz, Czernikowo, Dobre, 

Inowrocław, Kcynia, Kowal, Kowalewo 

Pomorskie, Lisewo, Lubraniec, Mogilno, 

Mrocza, Pruszcz, Radzyń Chełmiński, Kłódka, 

Sępólno Krajeńskie, Szubin, Świecie  

lubelskie
Biała Podlaska, Polichna, Zamość

lubuskie
Sława,  Strzelce Krajeńskie

łódzkie
Kocierzew, Łęczyca, Uniejów, Warta 

mazowieckie
Ciechanów, Lipsko, Maków Mazowiecki, 

Mława, Myszyniec, Płońsk, Przasnysz, Sierpc, 

Sokołów Podlaski,  Żuromin

opolskie
Głogówek, Głubczyce, Kluczbork, Nysa, 

Opole

podlaskie
Bielsk Podlaski, Łomża, Mońki, Siemiatycze, 

Suwałki, Wysokie Mazowieckie, Zambrów

pomorskie
Bytów,  Człuchów, Dzierzgoń, Kwidzyn, Lę-

bork, Malbork, Nowy Dwór Gdański, Słupsk/

Bolesławice, Stężyca, Tczew 

warmińsko-mazurskie
Bartoszyce, Braniewo, Ełk, Gołdap, Kętrzyn, 

Lidzbark, Lubawa, Mrągowo, Nidzica, Susz, 

Szczytno 

wielkopolskie
Budzyń, Gniezno, Gostyń, Jarocin, Kępno, 

Kłodawa, Koło, Konin, Kościan, Krotoszyn, 

Leszno, Opatówek, Pyzdry, Rawicz, Słup-

ca, Szamotuły, Środa Wielkopolska, Turek,  

Września 

zachodniopomorskie
Chojna, Choszczno, Myślibórz, Nowogard, 

Pyrzyce, Szczecinek, Stargard Szczeciński, 

Wałcz

SKLEPów
GRENE

PONAd

100 
Gdzie jesteśmy obecni:

ADRESY WSZYSTKICH SKLEPÓW ZNAJDZIESZ NA

WWW.GRENE.PL
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Sieć Punktów 
Sprzedaży
detalicznej GRENE 
Jesteśmy dumni z tego, że zarządzamy największa siecią sklepów 

technicznego zaopatrzenia rolnictwa w Polsce.

Każdego dnia czekamy na naszych Klientów w ponad 100 placówkach zlo-

kalizowanych głównie w najintensywniej rolniczo rozwiniętych powiatach. 

Ponieważ każdy sklep posiada kompletną informację o towarach znajdują-

cych się w sąsiednich punktach, jesteśmy w stanie w bardzo krótkim czasie 

dostarczyć potrzebne części, które w danej chwili są niedostępne w konkret-

nej lokalizacji lub dostarczyć je w 24 godziny z Magazynu Centralnego.

Jednak naszą największą siłą jest zaufanie jakim darzą nas Klienci. Wiedza 

i doświadczenie blisko 300 sprzedawców, którzy doskonale znają budowę 

najpopularniejszych maszyn i regularnie szkolą się poznając najnowsze tech-

nologie pozwala nam bardzo skutecznie doradzać w doborze części, a czę-

sto i sposobie naprawy.

”Nasze kompleksowe know-how zdobyte przez wiele lat prowadzenia 

i rozwoju sieci detalicznej jest dzisiaj na tyle dopracowane, że chcemy 

podzielić się tą wiedzą z rynkiem. Już dziś oferujemy naszym partnerom 

handlowym franczyzową  formę współpracy.”

Dariusz Stróżyk
Dyrektor Handlowy

Już  co  drugi  sklep  oferuje  dodatkowo  usługę  zakuwania  węży  hydraulicz-

nych „na miejscu”, dzięki czemu nasi Klienci unikają kosztownych przestojów 

w pracy podczas awarii.

Naszymi  klientami  jednak  nie  są  tylko  rolnicy.  Jak  pokazują  nasze  badania 

satysfakcji klientów oferta sklepu GRENE znajduje zainteresowanie u około 

38% klientów, którzy nie są rolnikami.

Nie tylko rolnicy nas lubią

Silnym wsparciem dla naszej 

sieci sklepów i gospodarstw 

wielkobszarowych są

mobilni Przedstawiciele

Handlowi wspierający

klientów swoją wiedzą  

i doradztwem w zakresie   

produktów oferowanych 

przez GRENE.
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Bezpośredni dostęp do najlepszych marek

PAROL

Zamówienia 
specjalne 
z poza oferty

Mimo ogromnych ilości produktów na stanach magazynowych maga-

zynu GRENE zdarza  się  tak, że klient potrzebuje do naprawy swojej 

maszyny  bardzo  rzadko  występującą  część  na  polskim  rynku.  Dzięki 

doskonale rozwiniętej znajomości rynku i dostawców nie tylko z Pol-

ski  jesteśmy w  stanie  zapewnić klientowi dostawę potrzebnej  części  

w bardzo krótkim terminie.

Nasz  Dział  Zamówień  Specjalnych  to  eksperci  w  swoich  dziedzinach 

posługujący  się wieloma  językami niezbędnymi do zidentyfikowania  

i pozyskania dokładnie tej części, którą potrzebuje klient.

“Nigdy nie pozostawiamy klienta bez odpowiedzi na jego zapytanie. Zależy nam na tym, aby 

pomóc w identyfikacji części przy pomocy profesjonalnych katalogów i pozyskaniu jej w jak 

najkrótszym czasie aby przestój maszyny w pracy był jak najkrótszy.”
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Zaopatrzenie  
z całego 
świata
Do	Magazynu	

Centralnego	dostarcza	

towary	blisko	1000	

dostawców

dział Zakupów

- i wiele innych...

Setki pozycji towarowych przyjmowanych codziennie przez strefę przycho-

dów Magazynu Centralnego GRENE to głównie wynik pracy Działu Zakupów 

odpowiedzialnego za zaopatrzenie i kontakt z dostawcami.

Dział Zakupów to grupa osób, które odpowiadają za zapewnienie stanów 

magazynowych towarów znajdujących się w stałej ofercie GRENE, jak rów-

nież  organizowanie  zaopatrzenia  dla  poszczególnych  sezonów  sprzedaży 

i optymalizowanie poziomu zapasu.

Codzienną  pracę  Działu  Zakupów  wspomagają  wyspecjalizowane  systemy 

informatyczne, które pozwalają na scentralizowane zarządzanie informacją 

o dostawcach wg przyjętej standaryzacji i analizowanie zapasów w Magazy-

nie Centralnym i Punktach Sprzedaży Detalicznej. 

“GRENE Dystrybucja - to najlepszy partner dla sukcesu i rozwoju  

sklepów rolniczo-technicznych GRENE i ich klientów”

Dział  Zakupu  uczestniczy  w  negocjacjach  z  dostawcami  ustalając  warunki 

współpracy oraz analizuje ceny zakupu, poszukując najkorzystniejszych źró-

deł zarówno pod względem ceny jak i jakości.
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	Centrum	logistyczne	dla	wszystkich	kanałów	dystrybucji

	Całkowita	powierzchnia:	ponad	8	ha

	Część	zagospodarowana:	4,7	ha

	Powierzchnia	magazynu:	16	000	m2

	Powierzchnia	biur:	3	000	m2

	10	000	miejsc	paletowych

	30	000	lokalizacji	półkowych

	Maksymalna	wysokość	składowania:	8,5	m

	Ilość	wózków	widłowych:	30

	Ilość	osób	na	magazynie:	ponad	60

Magazyn Centralny GRENE

Największy magazyn części zamien-
nych dla rolnictwa w Polsce
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Logistyka
Logistyka dystrybucji realizowana w Magazynie Centralnym GRENE w Modle 

Królewskiej jest bardzo ważnym elementem w procesie obsługi naszych Klien-

tów.  Zadania logistyki rozpoczynają się od prognozowania popytu, planowa-

nia i organizacji transportu od Dostawców do Odbiorców. Dalej obejmują one 

wszystkie czynności związane z fizycznym przemieszczaniem produktów w pro-

cesie przyjęcia, składowania i wydania towarów związane z czynnościami mani-

pulacyjnymi. Ponadto bardzo ważnymi w całym procesie są zadania dotyczące 

zwrotów i reklamacji towarów oraz analizy i kontroli zapasów w Magazynie 

Centralnym, a także w sieci Punktów Sprzedaży Detalicznej GRENE. 

Ciągłe  kontrolowanie  i  doskonalenie  wymienionych  wyżej  procesów  ma  na 

celu stworzenie sprawnego i efektywnego ekonomicznie łańcucha logistyczne-

go przepływu towarów, który stanowi jeden z najważniejszych czynników za-

spokojenia potrzeb Klientów GRENE, świadczy o ich zadowoleniu oraz buduje 

przewagę konkurencyjną firmy na rynku.

Strategia firmy oparta na ciągłym rozwoju zarówno szerokości asortymentu, 

zróżnicowanych kanałów dystrybucji jak i wielkości sprzedaży wymusza syste-

matyczne  inwestowanie  w  infrastrukturę  logistyczną.  Po  przeanalizowaniu 

potrzeb związanych ze sprawnością serwisu dostaw do naszych Sklepów Deta-

licznych oraz Klientów przyjęte zostały na najbliższy okres plany doskonalenia 

procesu przepływu towarów w oparciu o najnowocześniejsze rozwiązania in-

formatyczne oraz nowe technologie magazynowe.  

Ireneusz Borciński
Dyrektor Logistyki ”Dzięki ciągłemu monitoringowi procesów logistycznych w naszej firmie mamy 

dowody na to, że 99% zamówień jest wysyłanych  w dniu zamówienia, a 98% 

naszych wysyłek trafia do klienta na drugi dzień.”

Wdrożenie nowego systemu informatycznego klasy WMS zarządzającego pra-

cą magazynu pozwoli usprawnić pracę magazynu, zoptymalizować cały proces 

przepływu towarów, a także obsłużyć dodatkowe procesy w magazynie, które 

pojawiły się w trakcie rozwoju zróżnicowanych kanałów dystrybucji, sama au-

tomatyzacja procesu zbiórki i kompletacji pozwoli skrócić czas wydania towaru  

z magazynu a tym samym wydłużyć klientom czas na składanie zamówień z moż-

liwą dostawą na następny dzień.

Wszystkie te działania mają na celu poprawę serwisu dla wszystkich naszych Od-

biorców poprzez przyspieszenie procesów przyjęcia, zbiórki towarów a co za tym 

idzie i wysyłki mając ciągle na uwadze optymalizację kosztów oraz skrócenie do 

absolutnego minimum czasu od momentu złożenia zamówienia do momentu 

otrzymania towaru przez Klientów GRENE.

Pracujemy z najlepszymi. Nasi partnerzy i podpisane z nimi umowy są 

gwarancją wysokiej jakości usług.
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Części do maszyn uprawowych, 
przygotowania i ochrony

w stałej ofercie:
  Części do ciągników   Osprzęt elektryczny   Koła i obręcze    Akumulatory   Ogumienie  Filtry itp.

w stałej ofercie:
  Pługów    Siewników   Opryskiwaczy   Beczkowozów   Glebogryzarek   Bron talerzowych   Rozsiewaczy nawozów  

 Agregatów ścierniskowych   Bron biernych i aktywnych   Wałów kruszących i ugniatających   Sadzarek itp.

Części do ciągników rolniczych 
i akcesoria do pojazdów
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w stałej ofercie:
 Siłowniki   Pompy i silniki   Elementy łączne   Zawory i rozdzielacze   Chłodnice i akumulatory hydrauliczne 

 Filtry i akcesoria do zbiorników   Węże, armatura oraz przewody   Manometry i urządzenia pomiarowe itp.

Części do maszyn zbierających,  
transporowych i przetwarzania roślin

w stałej ofercie części do:
  Kombajnów zbożowych   Maszyn do zbioru siana i słomy   Maszyn do koszenia   Maszyn do zbioru okopowych

  Maszyn do transportu     Ładowaczy itp.

Hydraulika siłowa
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Transmisja mocy

warsztat, dom, ogród 
i artykuły uniwersalne 

w stałej ofercie:
 Łożyska   Pasy klinowe   Przekładnie i części   Łańcuchy napędowe    Uszczelnienia i podkładki 

 Wały przegubowo-teleskopowe i części itp.

w stałej ofercie:
 Węże   Oleje i smary   Sznurki i folie   Liny i łańcuchy   Wyroby śrubowe   Artykuły ogrodowe   Artykuły gospodarcze

 Chemia warsztatowa i farby   Narzędzia i wyposażenie warsztatu itp.
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w stałej ofercie:
 Pojenie i karmienie zwierząt    Elektryczne ogrodzenia pastwisk   Artykuły zootechniczo-weterynaryjne 

 Wyposażenie bydynków inwentarskich   Artykuły do produkcji mlecznej   Higiena udoju itp.

w stałej ofercie:
 Obuwie    Rękawice   Artykuły BHP    Odzież robocza    Środki czystości   Zabawki rolnicze itp.

Artykuły do produkcji zwierzęcej

Odzież, ochrona osobista 
i zabawki rolnicze
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www.sklep-grene.pl

W ostatnich latach możemy obserwować na własne oczy jak bardzo techno-

logie internetowe zmieniają w naszym społeczeństwie źródła pozyskiwania 

wiedzy, kreowania decyzji zakupowych czy sposobów na relaks i rozrywkę. 

Internet ma bezpośredni wpływ na wszystkie gałęzie gospodarki i sposoby 

realizowania interesów. 

GRENE  jak  większość  nowoczesnych  firm  kładzie  bardzo  duży  nacisk  na 

rozwój posiadanych technologii pozwalających na korzystanie z  siły,  jaką 

ma Internet. Wykorzystujemy narzędzia internetowe od bardzo dawna, ale 

to dzisiaj szczególnie widać jak bardzo są one ważne w naszym biznesie. 

Posługujemy się narzędziami internetowymi do celów głównie sprzedażo-

wych, marketingowych i informacyjnych.

Firmowa strona Internetowa (www.grene.pl) jest bardzo ważnym elemen-

tem informacji o tym czym aktualnie zajmuje się firma i co ma do zaofero-

wania swoim klientom. Jej aktualność jest kluczowym zadaniem, ponieważ 

klienci szukają przede wszystkim aktualnych informacji o ofercie czy kon-

taktów do przedstawicieli firmy.

Łatwość dostępu do oferty dla klientów GRENE jest bardzo istotna i dlate-

go już 2007 roku zdecydowaliśmy się na stworzenie sklepu internetowego 

(www.sklep-grene.pl), który byłby platformą sprzedażową do gospodarstw 

rolniczych, które nie są w zasięgu naszej „naziemnej” sieci sklepów, ale tak-

że miejscem gdzie można zapoznać się z oferowanymi produktami spraw-

dzając cenę i stan na magazynie centralnym lub najbliższym sklepie. 

Internet w gospodarstwach  rolniczych z  roku na  rok  staje  się  coraz waż-

niejszy. 

Jak pokazują badania jest on już bardzo ważnym źródłem informacji sta-

wianym  tuż  obok  ODRów,  telewizyjnych  programów  rolniczych  i  prasy 

rolniczej. W 2012 roku aż 82 procent rolników zadeklarowało korzystanie  

z Internetu - wśród gospodarstw rolniczych powyżej 15 ha (Agribus – Mar-

tin & Jacob). 

Kolejne badania pokazują, że efekt ROPO (Research Online - Purchase Of-

fline)  jest coraz częstszy  i głębszy we wszystkich branżach. Dzięki ofercie 

dostępnej  w  „online”  i  „offline”  jesteśmy  gotowi  konkurować  z  małymi 

i dużymi graczami na rynku technicznego wyposażenia rolnictwa.

Marketing 
i Ecommerce

“Marketing GRENE pracuje dzisiaj nie tylko nad ulotkami, folderami, 

katalogami, targami itp. ale szczególnie nad rozwiązaniami związanymi 

z Internetem i organizacją wysokiej jakości informacji o produktach.

Celem jest pełna digitalizacja oferty i jej łatwa dostępność dla wszystkich 

klientów GRENE. 

Dzięki ogromnym inwestycjom w ludzi i technologie, GRENE 

w następnych latach będzie mogło konkurować z podniesionym czołem 

w elektronicznym biznesie.”
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Pracownicy
Mamy bardzo młodą kadrę - Średni	wiek	naszego	pracow-

nika	to	35,6 lat

Nasza siła tkwi w naszych pracownikach! 

Grupa GRENE zatrudnia dziś w całej Polsce prawie 500 osób:

	w Magazynie Centralnym: 200 osób

	w Punktach Sprzedaży Detalicznej: 258 osób 

	w terenie (pracownicy mobilni): 39 osób

Magdalena Nowicka

Szef Działu Personalnego
„Dziękujemy naszym pracownikom za wykonywanie swoich obowiązków 

z takim zaangażowaniem i pasją. To dzięki nim jesteśmy na tak wysokiej 

pozycji rynkowej.”

Nasi pracownicy nie tylko są zwykłymi sprzedawcami podającymi towar z półki, ale są również 

doświadczonymi doradcami w wielu dziedzinach związanych z rolnictwem. 

Wykwalifikowani, zmotywowani pracownicy  to najważniejszy  i   najcenniejszy kapitał   każdej 

spółki. 

Grene Sp. z o.o. ma szczęście zatrudniać wielu wysokiej klasy specjalistów, co czyni nas liderem 

na rynku technicznego wyposażania rolnictwa. 

Jesteśmy również otwarci na  zatrudnianie młodych ludzi, którym umożliwiamy start zawodowy 

i powodujemy, iż mogą się rozwijać. W zamian otrzymujemy  od nich coś bardzo cennego - nową 

energię i niekonwencjonalne rozwiązania.

Naszym celem jest „sprzedawać z doradztwem”
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	 	Dowodem na to, że GRENE rozwija się szybko i bez przerwy jest po raz 

siódmy z rzędu przyznana przez redakcję Puls Biznesu - „Gazela Biznesu”. 

Jest to ranking najbardziej dynamicznie rozwijających się polskich przedsię-

biorstw, a o miejscu decyduje wyrażony w procentach przyrost obrotów osią-

gnięty w ciągu trzech kolejnych lat. 

		Nasze działania są również zauważane przez miesięcznik Forbes. W 2011 

roku  firma  została  uhonorowana  po  raz  drugi  „diamentem Forbesa”. 

Ranking  Forbesa  to  lista  najszybciej  zwiększających  swą  wartość  polskich 

przedsiębiorstw. 

		Na „Liście 2000” – rankingu publikowanym przez dziennik Rzeczpospo-

lita, w 2010 roku GRENE uplasowało się na 1124 pozycji wśród 2000 najwięk-

szych polskich przedsiębiorstw. W rankingu znaleźć można firmy, które przy-

czyniają się do rozwoju gospodarczego kraju, zwiększają dochody, podnoszą 

stan zatrudnienia oraz inwestycji.

		Firma Dun and Bradstreet Poland we współpracy z partnerami nagrodziła 

GRENE Certyfikatem „Przejrzysta Firma”. Certyfikat „Przejrzysta Firma” 

jest wyrazem naszej wiarygodności i uczciwości finansowej. 

		Ponadto GRENE posiada „Certyfikat Rzetelności”	przyznawany przez 

Krajowy Rejestr Długów. Dokument stanowi oficjalne potwierdzenie, że fir-

ma  jest  solidnym kontrahentem  i nie posiada żadnych przeterminowanych 

zobowiązań notowanych w KRD.

Niewątpliwą korzyścią dla firmy płynącą z tego typu wyróżnień, jest jej pro-

mocja oraz potwierdzenie wiarygodności wśród partnerów biznesowych.

wiarygodnodność,
nagrody, wyróżnienia  
i certyfikaty

Na zdjęciu od lewej: Prezes GRENE Sp. z o.o. - Marian Fedko, Redaktor Naczelny Forbes - Kazimierz Krupa (foto - S. Papiera)
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CERTYFIKAT RZETELNOśCI
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