
Let’s live.



Firma Diversey była i zawsze będzie pionierem i 

wiarygodnym partnerem. Nieustannie 

dostarczamy rewolucyjne technologie 

czyszczenia i higieny, dzięki którym cieszymy się 

pełnym zaufaniem naszych klientów we 

wszystkich sektorach globalnych.

Porządek dla 
dobra ogółu



Świat pełen wyzwań

Wzrost liczby ludności zwiększy 

zapotrzebowanie na zasoby.

Pojawienie się mega miast

(> 5 mln mieszkańców).

Pojawienie się globalnego rynku 

pracy.

Rosnący popyt, niewiele ofert 

pracy dla wykwalifikowanych 

fachowców.

Niedobór energii, żywności i 

wody.

Zmiana klimatu.

Nowe, znacznie bardziej 

rygorystyczne zasady i wymagania.

„Ziemia nie jest nasza, to skarb, który 

przekażemy przyszłym pokoleniom."

Tradycyjne afrykańskie powiedzenie

Wzrost populacji 
i urbanizacji Zrównoważony rozwój

Niedobór siły roboczej 

i kompetencji
Regulacje



Rozwiązania 
oszczędzające zasoby

Zwiększona 

produktywność
Bezpieczeństwo

Lepszy stan zdrowia

w skali globalnej

Od gospodarstwa do 

stołu, bezpieczniejszy 

globalny łańcuch 

dostaw żywności.

Poprzez zapewnienie najbardziej 

efektywnego, skutecznego i 

ekonomicznego sposobu 

ochrony zasobów i ludzi.

Poprzez zapewnienie 

czystszego, zdrowszego i 

bezpieczniejszego środowiska.

Diversey pomaga firmom odnieść sukces w świecie niespotykanych wcześniej wyzwań związanych z zasobami. 

Sprostanie tym wyzwaniom wymaga czegoś więcej niż zrównoważonego rozwoju - wymaga determinacji,

praktycznych odpowiedzi, które wywodzą się z dużego doświadczenia, szerokich kompetencji i kreatywności.

Koncentraty i wydajne systemy 

dozowania, które wykorzystują 

mniej zasobów naturalnych.

Jak stawić czoła 
tym wyzwaniom



Wizja dla naszego brandu to ...

Zdrowy, bezpieczny świat,
gdzie ludzie czują się swobodni

Misja Diversey:

Chronić i troszczyć się o ludzi

każdego dnia jako pionierzy
w dziedzinie innowacyjnych technologii

czyszczenia i higieny



Ludzie Planeta Zyski

“Chroń i troszcz się o ludzi i środowisko, 

aby osiągnąć zrównoważony sukces”

Wizja zrównoważonego rozwoju

Społeczna 
odpowiedzialność Tworzenie wartościEfektywność zasobów

wspomaganie społeczności 

potrzebujących

redukcja kosztów dla firm 

i naszej planety

poprzez innowacje oraz  

mierzalne wyniki w zakresie 

zrównoważonego rozwoju



HF Johnson Jr. troszczy się 

o palmy Carnauba, które 

stanowią kluczowy składnik 

produktów

1935
Usunięcie CFC ze 
wszystkich produktów 
w aerozolu, 13 lat 
przed Protokołem
Montrealskim

1975
Decyzja Prezydencka: 
Pierwszy roczny Program 
Ochrony Środowiska i 
Ochrony Przyrody

1991
APEO wycofane z Europy

Dyrektywa 2003/53/EC nie 
obejmowała wycofania APEO
przed rokiem 2003

1993
Nagroda UN za program 
środowiskowy. Złoty medal 
Światowego Centrum Środowiska 
dla osiągnięcia międzynarodowego

1994

Założenie Marine 
Stewardship 

Council razem z
World Wildlife 

Fund

1996
AISE Charter for 

Sustainable Cleaning, 
Pierwszy bezpośredni 
producent i dostawca 

chemii

2005
Diversey staje się 

członkiem programu 
World Wildlife 

Fund’s Climate 
Savers.

2008
Współzałożyciel organizacji 

WWF, Global Water Roundtable

zdefiniował standardy zużycia 

wody i zajął się jej czystością

2009

Newsweek ogłasza Sealed Air

numerem 2 pośród 34 firm w 

przemyśle „materiałów”. 

Partnerstwo z FAO Save Food 

aby pomóc rozwiązać kryzys 

żywnościowy.

2012
WWF Climate Savers 
osiąga 48.5% redukcji 
absolutnej emisji GHG, 
niemalże podwojenie 
zadeklarowanych 25%

2013
Sealed Air nagrodzone

pozycją na liście

2014 CDP S&P 500 

Climate Disclosure Leadership Index. 

Sealed Air i WWF partnerują w celu 

stworzenia Food Security initiative

2014
Fortune uznaje firmę za jedną z 
dziesięciu największych 
innowatorów i społecznie 
odpowiedzialnych liderów. Pierwsze 
miejsce w latach 2014 i 2015 w 
naszej kategorii.

2015
Sealed Air ponownie 
współpracuje z WWF 
Climate Savers i 
podejmuje działania w 
celu zmniejszenia emisji 
GHG o kolejne 25%

2016

Działania w celu promowania 

zrównoważonego rozwoju…



Odważne projekty 
ochronne

Podejmowanie 

stanowczych decyzji

Zdyscyplinowaną

przedsiębiorczość

Wierzymy w:



Diversey

globalna organizacja

Zaangażowanych 

pracowników

8,700

Fabryk

16
Magazynów

27

Biur

65

Centrów 

dystrybucyjnych

90 Centrów R&D

5

Charlotte, Bombaj, 

Amsterdam, 

Mannheim & Zurych



OPERATIONAL EFFICIENCY

HOSPITALITY

BUILDING 

SERVICE 

CONTRACTORS

FOOD

SERVICE

HEALTH CARE

RETAIL

FOOD &

BEVERAGE

Sektory rynku

Obsługiwane 
sektory



• Ochrona środowiska

• Generowanie zysków

• Bezpieczeństwo ludzi

Zrównoważony rozwój

• Wartość czystości

• Ekspertyza

• Całkowity koszt posiadania

Internet of Clean

Czym się 
kierujemy



Rozwiązania skoncentrowane na potrzebach klienta

Produkty

• Czyszczące

• Odtłuszczające

• Odkażające

• Dezynfekujące

• Do mycia naczyń

• Pielęgnacja rąk

• Odświeżacze powietrza

Maszyny

• Dozujące

• Szorująco-zbierające / 

odkurzacze

• Generatory piany

• Zamiatarki

• Polerki tarczowe

Narzędzia

• Systemy używające 

technologię mikrowłókna

• Wielofunkcyjne wózki

• Narzędzia i systemy 

czyszczące

Usługi

• Audyty

• Consulting

• Platformy eLearning

Systemy 
dozowania

• Zintegrowane systemy 

dozujące

• Przenośne rozwiązania 

dozujące

Ekspertyza aplikacji, szkolenia i codzienne wsparcie operacyjne



Kluczowe kategorie naszych rozwiązań

Marki 

konsumenckie

Higiena 

pomieszczeń
Pralnictwo

Bezpieczeństwo 

żywności

Kontrola 

infekcji



Maszyny

pady TwisterTASKI 

Aero

TASKI SwingoBot 2000

Nowa generacja robotów czyszczących z 

wykorzystaniem sztucznej inteligencji

TASKI Swingo

2100 Micro



Narzędzia

TASKI Ultra 

Mopy i ścierki

TASKISUM Moonbeam 

światło UV

System wózków 

TASKI



Systemy dozowania

J-Flex Clax RevoflowQuattroSelectSmartDose



Usługi

Rozwiązania dla bezpieczeństwa żywności, 

minimalizowania ryzyka, zgodności i ochrony marki.

Audyty

Program zbierania i raportowania danych, który 

umożliwia kontrolę środków bezpieczeństwa 

żywności, aplikacji produktów oraz systemów 

czyszczenia i higieny.

Consulting

Systemy scentralizowanego e-learningu na bazie 

„chmury”, umożliwiające naukę odpowiedniego 

zestawu umiejętności w celu zmniejszania błędów 

operacyjnych.

e-Learning



Zdalny 
monitoring

Raporty 
wartości

Kontrola 
zasobów

Analiza 
predykcyjna

"Internet of Clean zrewolucjonizuje sposób, w jaki czyścimy i mierzymy rezultaty czyszczenia."

Dr. Ilham Kadri - President, Diversey

proaktywny, istotny i przewidujący

Platforma łącząca produkty, dane i usługi w celu zwiększenia

wydajności i rentowności w operacjach czyszczenia.



Istniejące aplikacje



Ponieważ…

• Profesjonalna obsługa

• Rozwiązania dostosowane 

do klienta

• Pionierskie podejście

• Nienaganna etyka pracy

• Nieustanne zaangażowanie

• Godna zaufania 

elastyczność działań

Troszczymy się i 

dbamy o ludzi 

każdego dnia

Cieszymy się 

wzajemnym 

zaufaniem, dla dobra i 

spokoju naszych 

klientów

Wykorzystujemy 

skuteczne i wydajne 

technologie 

czyszczenia i higieny

Jesteśmy 

międzynarodowym 

liderem na rynku 

rozwiązań 

czyszczenia i higieny

Dlaczego warto 
współpracować 
z Diversey?



Dołącz do dyskusji na 

platformach social media

W celu lepszego zrozumienia naszych 

rozwiązań, wiedzy fachowej, poznania 

historii klientów i nowości z branży, 

obserwuj Diversey w mediach 

społecznościowych.


