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Biuletyn International Paper Post jest wydawany przez firmę International Paper i jest dostępny w języku: angielskim,
francuskim, niemieckim, polskim, hiszpańskim, włoskim i holenderskim. Bardzo cenimy opinie czytelników, dlatego
zachęcamy do podzielenia się swoim komentarzem. Dzięki temu przyszłe wydania będą bardziej odnosiły się do
ciebie i twojego biznesu. Aby otrzymać swoją kopię biuletynu lub usunąć swoje nazwisko z listy dystrybucyjnej,
napisz do nas pod adres: ippost@ipaper.com.
Niniejszy biuletyn oraz jego treść są przygotowane przez International Paper i mają jedynie charakter informacyjny. International Paper nie udziela
żadnych gwarancji, oświadczeń i warunków, wyraźnych lub dorozumianych, co do treści zawartych w niniejszym biuletynie. W zakresie możliwie
najpełniejszym, dopuszczalnym przez prawo, International Paper nie udziela żadnych gwarancji i warunków przydatności handlowej, przydatności do
określonego celu, gwarancji tytułu prawnego, nienaruszania praw osób trzecich, właściwego działania, funkcjonalności lub dokumentacji dotyczącej
treści. Jakiekolwiek powielanie tego dokumentu, w całości lub w części albo wykorzystanie logo International Paper jest niedozwolone bez uprzedniej
pisemnej zgody International Paper.
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SŁOWO WSTĘPU
Drogi Czytelniku,
Koniec roku to doskonała okazja, by spojrzeć wstecz
i przyjrzeć się naszym osiągnięciom — zarówno
indywidualnym, jak i tym wypracowanym wspólnie.
Dla europejskiego i światowego sektora papierniczego
rok 2017 był bardzo pracowity i pełen ciekawych
biznesowych wyzwań. Prace rozwojowe w Chinach
znacząco wpłynęły na obroty handlowe masą celulozową
i wyrobami papierniczymi, a także na zmiany kosztów
produkcji. Obserwowaliśmy przejęcia, odsprzedaże i
zmiany przeznaczenia aktywów.
W tym wydaniu biuletynu IP Post mamy przyjemność
przedstawić nasze nowe ramy strategiczne: program
„The IP Way Forward”. Informujemy o naszym nowym
operacyjnym modelu łańcucha dostaw, którego celem
jest zapewnienie wyższej wartości naszym klientom oraz
naszej firmie poprzez wdrażanie innowacyjnych, trwałych
i niezawodnych rozwiązań usługowych. Przedstawimy
również naszego nowego Senior Marketing Managera,
Jeana Sebastiena Blanca.
Zaprezentujemy najnowsze osiągnięcia wśród naszych
wiodących marek — HP Papers, Pol, Rey i PRO-DESIGN
— oraz wyróżnienia przyznawane za innowacyjne i trwałe
rozwiązania. Ponadto będziemy kontynuować naszą
serię „Faktów i mitów na temat papieru” — tym razem
obalimy mit mówiący, że europejskie zasoby leśne się
kurczą.
Mamy nadzieję, że spodoba się Państwu to wydanie
biuletynu IP Post. Korzystając z okazji, pragnę Wam
także podziękować za współpracę z firmą International
Paper oraz życzyć Wam i Waszym bliskim szczęśliwego
Nowego Roku.
Gerald Demets
Commercial Director UWF, FBB & Newsprint EMEA
International Paper
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FAKTY I MITY NA TEMAT PAPIERU
#4: POPYT NA PAPIER STYMULUJE PRZYROST LASÓW
Od kiedy International Paper angażuje się w zrównoważony rozwój, stale powracającym
tematem jest potrzeba konfrontowania mitów dotyczących papieru z faktami. W czwartym
artykule z serii, której celem jest stawienie czoła pięciu takim mitom, przyglądamy się temu,
w jaki sposób produkcja papieru de facto sprzyja wzrostowi powierzchni lasów.
Nasza planeta potrzebuje bujnych lasów. Czy nie lepiej
więc zużywać jak najmniej papieru? Zgodnie z danymi
fundacji World Wildlife Fund (WWF) – niekoniecznie. Jak
wyjaśniono w raporcie „Lasy pełne życia” („Living Forest
Report”, 2015): „Najczęstsze czynniki prowadzące do
wycinki i poważnej degradacji lasów to: działalność rolnicza
prowadzona na małą i dużą skalę, wycinka niezgodna z
zasadami zrównoważonego rozwoju, górnictwo, projekty
infrastrukturalne oraz podwyższone ryzyko wystąpienia
pożarów i ich skala”.
Prawda jest więc zupełnie inna. Przemysł celulozowopapierniczy, który jest zależny od drzew, odgrywa kluczową
rolę w walce o ochronę i rozwój lasów. Organizacja
Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO)
zwróciła uwagę, że w skali świata powierzchnia lasów
certyfikowanych wciąż wzrasta: w roku 2000 powierzchnia
lasów posiadających międzynarodowo uznane certyfikaty
wynosiła 18 milionów hektarów, a w 2016 już około 429
milionów hektarów.
W tak zarządzanych lasach na każde ścięte drzewo przypada
co najmniej jedno, a czasem nawet do dziesięciu nowych
posadzonych drzew, w zależności od lokalnego ekosystemu.
Szacuje się, że w krajach rozwiniętych jest obecnie o 25%
lasów więcej niż było ich w roku 1901.

Ze wzrostem o 1500 boisk
piłkarskich rocznie
Europa wiedzie prym, jeśli chodzi o zalesianie. FAO oszacowała,
że w latach 2005–2015 powierzchnia europejskich lasów
zwiększyła się o 44 tysiące km2. Odpowiada to obszarowi
większemu niż powierzchnia Szwajcarii i dziennemu
przyrostowi obszarów leśnych na poziomie ponad 1500
boisk piłkarskich. Nic dziwnego, że organizacja odnotowała
ponad 30-procentowy wzrost powierzchni lasów w Europie
w ciągu ostatnich 50 lat.
Europejski przemysł celulozowo-papierniczy pomaga
napędzać ten wzrost. Firmy z tej branży pozyskują 84%
surowców ze źródeł europejskich, dlatego mocno wspierają
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lokalną zrównoważoną gospodarkę leśną, by zapewnić
sobie stabilną podaż drewna. (Raport Konfederacji na Rzecz
Zrównoważonego Rozwoju Przemysłu Papierniczego w
Europie, 2015 r.)
Dlatego następnym razem, gdy zawahasz się przed
wydrukowaniem czegoś, pamiętaj, że produkcja papieru tak
naprawdę pomaga lasom bujnie rosnąć.

42%

30%

Obszar terytorium
UE pokryty
terenami leśnymi

Zwiększenie
terenόw leśnych
UE w ciągu
ostatnich 50 lat

17,5

HEKTARÓW
Roczny przyrost
terenόw leśnych
UE od 1990 r.

+33%

37%

Nowe drzewa w
porόwnaniu do
wyciętych drzew
rocznie

150 milionόw m3
Ilość wyciętych
drzew (2013)

źródło: Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa
(FAO), Komisja Europejska, Europejska Agencja Środowiska Stan i Prognozy
2015
źródło: baza danych Eurostat-u, Statystyki Lesistości 2015, Europejska Agencja
Środowiska

ODWIEDŹ STRONĘ
ABY UZYSKAĆ WIĘCEJ
INFORMACJI. ZESKANUJ
KOD QR ZA POMOCĄ
SWOJEGO SMARTFONA
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KONKURENCYJNOŚĆ W PERSPEKTYWIE

NAJBLIŻSZYCH 100 LAT: THE IP WAY FORWARD
W International Paper jednoczy nas wspólny cel, aby
odnosić sukcesy i być szanowanym za bezpieczne i
zrównoważone działanie, odpowiedzialne korzystanie
z dostępnych zasobów, a także wzmacnianie
potencjału pracowników oraz społeczności, w których
funkcjonujemy. Naszą misją jest poprawa nie tylko
wyników firmy, ale też losu ludzi i naszej planety.
Zdajemy sobie sprawę, że to bardzo ambitny cel.
Dlatego właśnie zdecydowaliśmy się wdrożyć IP Way
Forward: zestaw pięciu strategicznych czynników,
które pomogą nam osiągnąć to, co zamierzyliśmy.
IP Way Forward powstało w oparciu o kluczowe
wartości firmy. Podejście o nazwie IP Way można
streścić jednym zdaniem: robimy właściwe rzeczy, w
odpowiedni sposób, z dobrych pobudek, przez cały
czas.
W oparciu o te zasady, IP Way Forward pozwala tworzyć
długofalową wartość dla wszystkich interesariuszy,
gwarantując konkurencyjność International Paper
na przestrzeni najbliższych 100 lat. Metoda IP Way
Forward, wdrożona w pierwszej połowie 2017 r., składa
się z pięciu strategicznych czynników:
•
•
•
planety
•
•

Zrównoważona eksploatacja lasów
Inwestowanie w ludzi
Budowanie lepszej przyszłości dla naszej
Tworzenie innowacyjnych produktów
Wydajność płynąca z inspiracji

Te czynniki przyświecają nam przy wszystkim, co
robimy – od ustalania celów i śledzenia postępów,
poprzez ustalanie priorytetów i podejmowanie decyzji,
po tworzenie synergii oraz osiąganie świetnych
wyników. IP Way Forward to sposób, w jaki wspólnie
realizujemy naszą misję: poprawiamy jakość życia ludzi,
chronimy planetę oraz dbamy o wyniki firmy dzięki
przekształcaniu odnawialnych zasobów w niezbędne
produkty dla naszych klientów. Celem jest realizacja
naszej wizji: przynależności do elitarnego grona firm,
które odnoszą sukcesy w duchu zrównoważonego
rozwoju oraz odpowiedzialności społecznej.
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THE IP WAY
FORWARD
Działalność International Paper jako firmy
produkcyjnej jest uzależniona od zasobów
naturalnych, dlatego szukamy ekologicznych
sposobów na dostarczanie naszym klientom
produktów, których potrzebują. Dotyczy to
przede wszystkim dwóch strategicznych
czynników IP Way Forward.
Zrównoważona eksploatacja lasów
Cała nasza działalność jest uzależniona od drzew.
Dlatego nadal będziemy liderami odpowiedzialnej
polityki leśnej, by zabezpieczyć zdrowe i wydajne
ekosystemy lasów dla przyszłych generacji.
Głównymi obszarami naszego zainteresowania
są: ochrona zalesienia, dbanie o ekosystem
leśny oraz efektywne odzyskiwanie i ponowne
wykorzystywanie surowców drzewnych.
Lepsza przyszłość dla naszej planety
Stawiamy czoło najtrudniejszym wyzwaniom
stojącym przed naszym łańcuchem wartości:
zmniejszamy wpływ na środowisko oraz
dbamy o równowagę zasobów naturalnych w
długoterminowej perspektywie. Koncentrujemy
się m. in. na obniżaniu emisji, ochronie zasobów
wodnych, redukowaniu ilości odpadów oraz
odpowiedzialnym zaopatrzeniu.
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FIRMA INTERNATIONAL PAPER NAGRADZANA
ZA INNOWACYJNOŚĆ I ZAANGAŻOWANIE W
ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ
Nasz nowy pasek ułatwiający otwieranie został Produktem Roku 2017 podczas Paperworld,
natomiast Rada ds. Odpowiedzialnej Gospodarki Leśnej (Forest Stewardship Council® –
FSC®) wyróżniła International Paper za zaangażowanie firmy w rozwój odpowiedzialnego
zarządzania zasobami leśnymi.
Coraz więcej włókna drzewnego z certyfikatem

Historia sukcesu opakowania z paskiem ułatwiającym
otwieranie zaczęła się w październiku 2016 r., gdy nasze
rozwiązanie otrzymało nagrodę dla Najlepszego Produktu
Biurowego w ramach Benelux Office Product Awards.
Na zakończenie ceremonii nasz zespół rozdał wszystkim
uczestnikom darmowe ryzy papieru HP All in One z paskiem.
Ale to był dopiero początek pasma sukcesów. W styczniu
na targach Paperworld Biuro Przyszłości we Frankfurcie
pasek ułatwiający otwieranie został ogłoszony Produktem
Roku 2017. Na jednych z najważniejszych targów branży
artykułów biurowych na świecie, we współpracy ze
stowarzyszeniem marek biurowych PBS-Office Brands
Association, przyznawano nagrody za wyróżniający się
design, funkcjonalność i jakość wykonania produktów. Nasz
projekt był jednym z 77 przedstawionych jury produktów od
32 producentów.

Kolejny zaszczyt spotkał International Paper w październiku
2016 r., kiedy to nasza międzynarodowa współpraca z FSC®
została wyróżniona nagrodą FSC® Leadership Award.
Wspólnie stworzyliśmy inicjatywę Certyfikacji Gospodarki
Leśnej (Certified Forest Management – CFM), której celem
jest zwiększenie udziału włókna drzewnego z certyfikatem
FSC® w naszych zakładach w Stanach Zjednoczonych. W
porównaniu z rokiem 2010 uzyskaliśmy wzrost ilościowy o
28%, co daje przyrost o 1,6 mln ton rocznie. Aby to osiągnąć,
program CFM wspierał wzrost ponad 0,4 mln hektara lasów
certyfikowanych przez FSC® w Ameryce Północnej.
Podoba inicjatywa realizowana była w naszym zakładzie
w Saillat (Francja). Aby zachęcać właścicieli niewielkich
lasów do uzyskania certyfikacji FSC®, założyliśmy „klub
certyfikacji lasów”. Klub liczy obecnie ponad 500 członków
(posiadających przeciętnie po 16 hektarów lasu), a dzięki
temu przedsięwzięciu ponad 10 tysięcy hektarów lasów
otrzymało certyfikację.
International Paper z pełnym zaangażowaniem podchodzi do
kwestii innowacyjności i zrównoważonego rozwoju, dlatego
cieszy nas, że nasze wysiłki zyskują uznanie.

ODWIEDŹ STRONĘ
ABY UZYSKAĆ WIĘCEJ
INFORMACJI. ZESKANUJ
KOD QR ZA POMOCĄ
SWOJEGO SMARTFONA
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HP PAPERS W 2018 R.: NOWA, LEPIEJ UKIERUNKOWANA
GRUPA PRODUKTÓW. EKSCYTUJĄCY REBRANDING
HP Papers zaliczy mocne wejście w Nowy Rok za sprawą nowego
opakowania, które towarzyszyć będzie bardziej ukierunkowanemu
portfelowi produktów. W skład nowej gamy papierów HP wchodzi teraz
mniej produktów (6 zamiast 14). Dzięki temu partnerom dystrybucyjnym
łatwiej przedstawić różnice między nimi, a klientom – zrozumieć je.

Gama została podzielona na trzy kategorie: DOBRE, LEPSZE I NAJLEPSZE, a do każdej należą dwa produkty –
dzięki temu wybór jest łatwy i szybki.

HP Color Choice
Papier HP Color Choice, przeznaczony
specjalnie do druku w kolorze, oferuje
wyraźne, żywe kolory i nasyconą czerń.
Doskonale nadaje się do drukarek
atramentowych i laserowych, do druku
prezentacji, raportów, biuletynów i
innych dokumentów wymagających
profesjonalnego wyglądu.

HP Everyday

HP Premium

Najwyższa jakość wydruku,
aksamitność dotyku. Wyższy
poziom białości i jasności niż zwykły
papier biurowy. Cięższy i grubszy, o
poprawionym stopniu sztywności.
Zaprojektowany pod kątem optymalnej
wydajności zarówno w przypadku
drukarek atramentowych, jak i
laserowych. Doskonały do kolorowego
druku prezentacji, ofert i innych
dokumentów biznesowych, które
muszą wyglądać profesjonalnie.

HP Office

Niezawodny i opłacalny produkt
wysokiej jakości – najlepsza odpowiedź
na codzienne potrzeby związane z
drukowaniem. Lżejszy i bielszy niż
zwykły papier biurowy, zapewnia
oszczędność przy wydrukach
wysokonakładowych.

Niezawodny papier wysokiej
jakości, odpowiedni do
wysokonakładowego drukowania
i kopiowania dokumentów
biznesowych codziennego użytku.
Nie zacina się, nadaje się do
druku na wszystkich drukarkach i
kopiarkach.

HP Home & Office

HP Copy

Opracowany z myślą o użytkownikach
domowych i biurach. Znakomite
rezultaty wydruku zarówno na zwykłych
urządzeniach drukujących, jak i na
szybkich drukarkach i kopiarkach.

Odpowiedni wybór do codziennego
użytku w biurze. Odporny na zacięcia
w szybkich drukarkach i kopiarkach,
odpowiedni także do standardowych
drukarek.

HP Office Pink Ream dołącza do walki przeciw rakowi piersi
Podczas kampanii trwającej od maja do grudnia 2017 r. International Paper przekazuje
0,10 EUR z każdego sprzedanego produktu HP Office Pink Ream w specjalnej edycji. Cała
zebrana kwota zostanie przekazana na rzecz organizacji Komen Europe Network w celu
zwiększania świadomości na temat raka piersi oraz wspierania programów prewencyjnych.
Z końcem października International Paper przekazało na cele charytatywne 130 000 EUR.
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15 LAT SUKCESU MARKI PRO-DESIGN®
W International Paper świętujemy 15-lecie istnienia
naszej marki PRO-DESIGN dzięki nowemu i stylowemu
projektowi opakowania. Papier PRO-DESIGN, który od
dawna stanowi najlepszy wybór do profesjonalnych
drukarek laserowych, został właśnie zoptymalizowany
pod kątem szybkiego druku atramentowego, dzięki
czemu doskonale sprawdzi się także w drukarkach
tego typu.
PRO-DESIGN, zaprojektowany początkowo do wysokiej
jakości druku laserowego, teraz zapewnia równie doskonałą
jakość wydruków atramentowych. Dzięki optymalizacji
naszych produktów poszerzyliśmy wachlarz ich możliwości z
korzyścią zarówno dla profesjonalnego sektora drukarskiego,
jak i dla użytkowników drukarek domowych i biurowych.
Wykorzystanie technologii ColorLok® zapewnia bardziej
żywe kolory, wyraźniejszą i ostrzejszą czerń, skraca czas
schnięcia oraz pomaga ograniczać rozmazywanie.
Inne korzyści PRO-DESIGN to niezmienna wilgotność
arkusza i gładkość powierzchni, a także standardowy rozmiar
cząstek wypełniacza, co ogranicza zużycie najważniejszych
elementów drukarki. Wszystkie kartki papieru PRO-DESIGN
są produkowane na jednej maszynie, co zapewnia doskonałą
jednorodność i daje 99,99% gwarancji niezacinania się
papieru.
Produkt nadaje się do wszystkich zabiegów wykończeniowych
– zszywania, dziurkowania, składania i bindowania, a także
laminowania, lakierowania, pieczętowania i wytłaczania.

Nowy PRO-DESIGN®:
pełen wachlarz zastosowań

Katalogi, broszury, biuletyny, prezentacje,
papeteria, instrukcje,
fotoksiążki, grafiki, wykresy, plakaty, wizytówki,
niskonakładowe wydruki kolorowe.

GRAJ I WYGRYWAJ

ODPOWIEDZ NA TO PROSTE PYTANIE, A BYĆ MOŻE DOŁĄCZYSZ DO GRONA 10 SZCZĘŚLIWCÓW, KTÓRZY OTRZYMAJĄ TĘ POTĘŻNĄ LORNETKĘ.
W niniejszym wydaniu IP Post stawimy czoło mitowi, że produkcja papieru zmniejsza

powierzchnię lasów w Europie. Która z przedstawionych statystyk dowodzi, że to nieprawda?
A. W 2015 r. współczynnik recyklingu osiągnął w Europie poziom 71,5%, co jest wartością zbliżoną do
teoretycznego maksimum wynoszącego 78%. (CEPI, 2015)
B. 50% drewna z wycinki drzew na całym świecie jest wykorzystywane jako źródło energii, a 28% trafia
do budownictwa. Produkcja papieru odpowiada bezpośrednio za zaledwie 13% zużycia drewna.
(FAO, 2015)
C. W latach 2005–2015 obszar zalesienia w Europie wzrósł o łączną powierzchnię większą niż terytorium
Szwajcarii. (FAO, 2015)

Proszę przesłać odpowiedź na adres ippost@ipaper.com przed dniem 31 stycznia 2018 r.
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REY: SZERSZY WACHLARZ ROZWIĄZAŃ I WIĘKSZA ELASTYCZNOŚĆ DLA
KLIENTÓW I UŻYTKOWNIKÓW KOŃCOWYCH
Produkty Rey firmy International Paper są sprzedawane w ponad 12 krajach w całej Europie, a
w ciągu ostatnich dwóch lat sprzedaż wzrosła zarówno na nowych, jak i na ustabilizowanych
rynkach. Stale wzbogacamy linię produktów Rey o nowe opcje i narzędzia, by jeszcze lepiej
dostosować się do wymogów druku biurowego.
Opracowaliśmy i wdrożyliśmy rozwiązania, które usprawniły naszą współpracę z partnerami
oraz z klientami docelowymi. Np. Rey Office w rozmiarze A3 jest teraz dostarczany w pudełkach
po trzy i pięć ryz. Stworzyliśmy również niestandardowe, przyjazne dla użytkowników materiały
marketingowe, dzięki którym nasze zespoły sprzedażowe mogą prezentować markę Rey swoim
klientom.
Zawsze poszukujemy nowych pomysłów, by uczynić nasze produkty jeszcze łatwiejszymi w
obsłudze. W ramach przykładu: wprowadzamy technologię ColorLok® do marki Rey Superior,
aby zapewnić jeszcze lepsze wyniki druku kolorowego. Dzięki temu udoskonaleniu Rey Superior
staje się najlepszym wyborem do zastosowań wymagających wysokiej jakości. Oprócz tego
produkty Rey Superior oraz Rey Text & Graphics będą dostarczane w nowym opakowaniu z
paskiem ułatwiającym otwieranie.

Nagradzana innowacja
Pasek ułatwiający otwieranie, dostępny już w Rey Copy i Rey Office, spotkał się z bardzo pozytywnym odbiorem ze strony
użytkowników. Dlatego też zdecydowaliśmy się wprowadzić to rozwiązanie także do linii produktów Rey Superior i Rey Text &
Graphics. Pasek jest łatwy w użyciu: pozwala otworzyć ryzę, nie uszkadzając przy tym żadnej kartki. Dzięki temu, że wystarczy
tylko raz pociągnąć za pasek, jest również całkowicie bezpieczny. Nasza innowacja w zakresie opakowań została uznana przez
branżę za „Najważniejszy produkt roku” podczas gali European Office Product Awards 2016.
Jesteśmy dumni z naszych osiągnąć, lecz nie spoczywamy na laurach. Zamierzamy nadal ulepszać markę Rey, by uczynić
drukowanie jeszcze przyjemniejszym doświadczeniem.

POZYTYWNY KOMUNIKAT DLA PRZYSZŁOŚCI OD BRANŻY PAPIERNICZEJ
pozostawienie wiadomości dla potomnych. Każdy uczestnik
mógł napisać do 1700 słów lub narysować obrazki, które były
następnie drukowane na kartkach A4 papieru POLspeed.

Polski zespół ds. sprzedaży i marketingu International Paper
zorganizował unikatową, krajową kampanię zwiększającą
świadomość marki o nazwie „Wiadomość dla przyszłości”.
Jej celem było zilustrowanie roli i korzyści płynących z papieru
dla naszego życia i pracy, a także przesłanie pozytywnego
komunikatu przyszłym pokoleniom.
Dzięki kampanii internetowej, zainspirowanej najnowszymi
historiami o odkryciach kapsuł czasu, poprosiliśmy o



OBEJRZYJ FILM.
ZESKANUJ KOD QR ZA
POMOCĄ SWOJEGO
SMARTFONA
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Punkt kulminacyjny kampanii nastąpił 20 maja podczas Dni
International Paper w kwidzyńskim zakładzie. W trakcie
ceremonii zgromadzone osoby oraz uczestnicy online wysłali
setki wiadomości. Wraz z kapsułą czasu, zaprojektowaną
by przetrwać nawet 200 lat, zakopaliśmy ponad 1000
wypowiedzi, poważnych i zabawnych, od dorosłych i od
dzieci. Przedstawiciele kierownictwa International Paper
wygłosili przemówienia na temat kampanii oraz działalności
firmy na przestrzeni ostatnich 25 lat.
Zespół ds. sprzedaży i marketingu podziękował wszystkim
tym, którzy wzięli udział w tym przedsięwzięciu. Jego
członkowie uważają, że kampania wpłynie na preferencje
zakupowe użytkowników docelowych oraz wzmocni
pozytywny wizerunek naszej najważniejszej polskiej marki
papieru, czyli POL®. Przejdź na stronę www.papierypol.
pl, obejrzyj promocyjne wideo, przeczytaj wiadomości i
udostępnij je na Facebooku.
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60 SEKUND Z JEANEM-SEBASTIENEM BLANC, SENIOR
MARKETING MANAGER, EUROPEAN PAPERS

Kilka słów o Jeanie-Sebastienie Blanc
Jean-Sebastien pochodzi z Francji. Przeszedł do International Paper z firmy Doosan Bobcat, producenta
sprzętu budowlanego. Ostatnim stanowiskiem, jakie zajmował we wspomnianej firmie, była pozycja
dyrektora ds. marketingu na region EMEA w regionalnej siedzibie w Brukseli, wcześniej zaś pracował jako
kierownik ds. rozwoju sieci dealerskiej. Jego poprzednim miejscem pracy była firma z tej samej branży,
Komatsu, gdzie pełnił funkcje marketingowe i sprzedażowe o coraz większym zakresie odpowiedzialności.
Jean-Sebastien posiada bogate doświadczenie, zwłaszcza w dziedzinie marketingu i strategii handlowych,
prognozowania i budowania marki. Na nowym stanowisku odpowiadać będzie za wdrażanie naszej
strategii biznesowej dotyczącej papierów bezdrzewnych niepowlekanych (UWF) dla European Papers
oraz kierowanie działaniami marketingowymi w zakresie wszystkich marek i linii produktowych UWF.
Będzie również prowadził długofalowe działania, takie jak segmentacja i stratyfikacja klientów oraz
podnoszenie ogólnej wartości naszej oferty i pozycji wśród kluczowych klientów.

Jean-Sebastien Blanc dołączył do International Paper na stanowisko
Senior Marketing Manager, European Papers we wrześniu 2017 roku.
Chociaż nigdy wcześniej nie miał do czynienia z przemysłem papierniczym,
z entuzjazmem podchodzi do nowych wyzwań i możliwości. W wywiadzie
Jean-Sebastien przedstawia swoje priorytety marketingowe. Mówi
również o swojej silnej wierze w tworzenie środowiska zapewniającego
wsparcie pracownikom, które sprzyja ich rozwojowi i współpracy.

10

Wydrukowano na PRO-DESIGN® 160 g/m2 – N°9 / STYCZEŃ 2018

Staram się tworzyć pozytywną atmosferę, która inspiruje
ludzi do wspólnej pracy – to właśnie mnie motywuje.
Lubię ludzi i chcę, aby mogli rozwijać się w bezpiecznym i
wspierającym środowisku.
Co skłoniło Cię do rozpoczęcia kariery
marketingowej?
Studiowałem w szkole zarządzania i biznesu Euromed
w Marsylii. Później przez dwa lata mieszkałem w
Londynie, gdzie zdobyłem tytuł magistra marketingu
i
finansów
międzynarodowych.
Poszukiwałem
praktycznej wiedzy, która pozwoliłaby mi zbliżyć się
do świata biznesu. Badanie strategii firm nakierowało
mnie na marketing.

Gdzie pracowałeś wcześniej?
Mam duże doświadczenie marketingowe w branży
sprzętu budowlanego. Ostatnie cztery lata spędziłem
w Belgii, jako dyrektor ds. marketingu na region EMEA
w Doosan Bobcat, gdzie kierowałem 30-osobowym
zespołem.

Przejście z branży budowlanej
papierniczej to spory przeskok.

do

Moja wiedza na temat produktów była ograniczona,
ale ojciec był właścicielem firmy sprzedającej używane
maszyny drukarskie. Miałem więc już pewną wiedzę
na temat branży, a nawet znałem niektórych z naszych
klientów. Jeśli chodzi o marketing, kanały dystrybucji i
sprzedaż, obie te branże są bardzo podobne.

Co zwróciło Twoją uwagę podczas
pierwszych miesięcy w International
Paper?
Poziom życzliwości tutaj jest wręcz zaskakujący.
Firma jest jak jedna wielka rodzina. Ludzie wyznają
tu wspólne wartości. Widać to, że są sobie bliscy
oraz współpracują na rzecz wspólnego celu.
To wszystko składa się na bardzo pozytywną
atmosferę.

Co motywuje Cię w pracy?
Uwielbiam ulepszać i rozwijać rzeczy, nie
tylko na bieżąco, ale także w perspektywie
długoterminowej. Staram się tworzyć pozytywną
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atmosferę, która inspiruje ludzi do wspólnej pracy
nad tworzonymi przez nas projektami – to właśnie
mnie motywuje. Lubię ludzi i chcę, aby mogli
rozwijać się w środowisku, które jest bezpieczne
i pomocne.

Jak
określiłbyś
swoje
priorytety
marketingowe na najbliższe lata?
Moim ogólnym priorytetem jest usprawnienie
procesów marketingowych firmy i dalszy rozwój
zespołu marketingowego. W szczególności chcę
dalej rozwijać strategię dla marek HP Papers,
Rey, PRO-DESIGN i POL. Oznacza to wdrożenie
strategii wejścia na rynek dla każdej marki i kraju.
Kluczowym priorytetem jest dalsze zwiększanie
poziomu zadowolenia klientów, oraz wzmocnienie
rozwoju kanału dystrybucji poprzez zapewnienie
zespołom sprzedaży narzędzi marketingowych,
które umożliwią im efektywną komunikację i
interakcję z klientami. Do moich priorytetów należą
również opracowanie narzędzi marketingowych
dla różnych marek w celu osiągnięcia spójności i
wydajności oraz wspieranie naszych pracowników
i
zespołów
marketingowych
w
rozwoju
zawodowym – z korzyścią zarówno dla nich, jak i
dla International Paper.

Czy masz jakieś szczególne cele na 2018
rok?
Owszem, mam. Chcę, by zespół marketingowy
skutecznie kierował działaniami ze swojego obszaru
ekspertyzy, jednocześnie efektywnie współpracując
z działem handlowym i pozostałą częścią European
Papers.

Co Twoim zdaniem wyróżnia International
Paper?
Myślę, że przede wszystkim wsparcie w miejscu pracy
oraz fakt, że pracownicy mają wspólne, jasno określone
cele. Zawsze stawiamy ludzi na pierwszym miejscu.
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STRUMIENIE WARTOŚCI: OPTYMALIZACJA

ŁAŃCUCHA DOSTAW ORAZ OBSŁUGI KLIENTA
Misją centralnego łańcucha dostaw w European Papers jest dostarczenie większej
wartości dzięki innowacyjnym, zrównoważonym i niezawodnym usługom. Nowe zmiany
organizacyjne wspomagają skuteczność ludzi, systemów i procesów, by spełnić i
przekroczyć coraz wyższe oczekiwania klientów.
Uprościliśmy niedawno planowanie łańcucha dostaw,
działalność operacyjną oraz obsługę klienta do
dwóch Strumieni wartości: Fine Papers oraz Board &
Specialties (papier gazetowy, Ipack i masa celulozowa).
Podział na produkty pozwoli nam lepiej skupić się na
potrzebach klientów i spełniać ich specyficzne wymogi,
optymalizując procesy, usługi i wydajność. Każdy
strumień będzie obsługiwał produkty z zakładów w
Saillat (Francja) oraz Kwidzynie (Polska). Dodatkowo
Strumień wartości Fine Papers będzie nadal obejmował
produkty importowane z zakładów w Brazylii oraz Rosji
(Swietogorsk).

Nowo utworzone zespoły będą wspierać Strumienie
wartości dzięki alokacji zasobów oraz lepszemu
zarządzeniu projektami, a także służyć pomocą
z raportami i diagnostyką w zakresie kluczowych
wskaźników wydajności. Użytkownicy mogą nadal
liczyć na pomoc ze strony istniejącego zespołu ds.
logistyki.
Klienci będą obsługiwani przez ten sam zespół co
wcześniej, lecz dzięki nowym Strumieniom wartości
skorzystają na lepszej koncentracji na ich potrzebach.
Mogą liczyć również na szybsze i bardziej niezawodne
odpowiedzi na swoje pytania.

EFFECTIVE SINCE 01.08.2017
VALUE STREAM
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VALUE STREAM
FBB & SPECIALITIES

CUSTOMER
SERVICE

CUSTOMER
SERVICE

SUPPLY CHAIN
PLANNING

SUPPLY CHAIN
PLANNING

SUPPLY CHAIN
OPERATIONS

SUPPLY CHAIN
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SUPPLY CHAIN
EXCELLENCE &
INNOVATION

SUPPLY CHAIN
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LOGISTICS & WAREHOUSING
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