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Kolejny etap rozbudowy zakładu w Kędzierzynie-Koźlu

Powstaje nowa hala CEWE
Firma CEWE – wiodący europejski 
koncern fotograficzny – 
rozpoczęła w marcu budowę 
nowej hali w Kędzierzynie-
Koźlu, a jednocześnie prowadzi 
przebudowę istniejącej. 
Zakończenie prac planowane jest 
na drugą połowę tego roku.

Już 3 lipca CEWE świętować 
będzie kolejny ważny moment 

na drodze swojego rozwoju. Firma 
w tym roku rozpoczęła budowę dru-
giej hali, w której niebawem produko-
wane będą flagowe fotoprodukty kon-
cernu, w tym CEWE FOTOKSIĄŻKA 
– najchętniej zamawiana fotoksiąż-
ka w Europie.

Nowa hala, która wyposażona zosta-
nie w nowoczesny sprzęt, zapewnia-
jący pracownikom większy komfort 
oraz pozwalający na zwiększenie pro-
dukcji, powstaje obok polskiej centrali 
firmy w Kędzierzynie-Koźlu. Wymiary 
nowego budynku wynosić będą: 37 x 

75 x 7m. Frontowa elewacja po rozbu-
dowie wyniesie 80 m długości. Budy-
nek będzie składał się z hali produk-
cyjnej o powierzchni 1632,57 mkw., 
z hali magazynowej o powierzchni 
932,57 mkw. oraz dwukondygnacyj-
nej części administracyjnej. Co ważne 
dla mieszkańców Kędzierzyna-Koźla, 
wraz z zakończeniem budowy nowej 
konstrukcji firma planuje zwiększyć 
zatrudnienie w zakładzie. Cała budo-
wa uwzględnia aspekty ochrony środo-
wiska, spełniając wszelkie najnowsze 
normy pod kątem energooszczędno-
ści obiektu.

– To dla nas kolejny krok na dro-
dze rozwoju firmy i ważna decy-
zja biznesowa. Dzięki rozbudowie 
naszego zakładu produkcyjnego 
będziemy mogli realizować więcej 
zleceń oraz szybciej dostarczać foto-
produkty naszym klientom. Dzięki 

zaangażowaniu naszych pracowni-
ków i dotychczasowej jakości pro-
dukcji zasłużyliśmy na zaufanie, 
jakim obdarzyła nas nasza centrala, 
dając zgodę na rozbudowę. Będziemy 
mogli teraz jeszcze bardziej wesprzeć 
lokalną społeczność i zapewnić wię-
cej miejsc pracy w regionie – mówi 
Andrzej Gołębiowski, dyrektor gene-
ralny CEWE w Polsce.

Zakończenie budowy nowej hali 
produkcyjnej planowane jest na drugą 
połowę 2019 roku.

CEWE należy do międzynarodowej 
sieci CEWE Stiftung & Co. KGaA, naj-
większego w Europie samodzielne-
go koncernu fotograficznego. Grupa 
posiada 13 przemysłowych labora-
toriów fotograficznych, w tym jedno 
z nowocześniejszych w Kędzierzynie-
-Koźlu. Pracownicy firmy codziennie 
obsługują dziesiątki tysięcy klientów 
na terenie całej Europy. Na polskim 
rynku CEWE działa od 1992 roku, nie-
zmiennie oferując swoim klientom sze-
roką gamę produktów fotograficznych.
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Ze swoimi produktami docierają do najdalszych zakątków świata

Inny wymiar reklam świetlnych
Aktreklama.pl to rodzinne 
przedsiębiorstwo, które 
zajmuje się kompleksową 
produkcją reklam świetlnych, 
oznakowaniem identyfikacyjnym, 
rebrandingiem oraz 
wykonawstwem dekoracji 
i elewacji z płyt kompozytowych.

Firma mieści się w Urbanowicach 
przy ul. Kozielskiej 52. Założył 

ją w 1998 roku Adam Kubicki. Począt-
kowo biznes opierał się na produkcji 
nadruków na koszulkach, pieczątek, 
szyldów i wyklejaniu pojazdów. Kiedy 
pięć lat temu firmę przejął jego syn 
Adrian Kubicki, wprowadził nowe 
pomysły i zajął się głównie produk-
cją świetlnych reklam wielkogabary-
towych Zawęził obszar swojej dzia-
łalności i skupił się przede wszystkim 
na obsłudze dużych firm – gigantów 
rynkowych. Przedsiębiorstwo w krót-
kim czasie rozwinęło skrzydła i dziś 
może pochwalić się współpracą z fir-
mami obsługującymi gospodarkę kra-
jową, europejską, a nawet światową. 
Reklamy, które powstają w Aktrekla-
mie, mają być nie tylko ładne i zwra-
cać uwagę, ale ich celem jest budo-
wanie komunikacji między firmą a jej 
klientami.

– Przykładamy ogromną wagę do 
dbałości o każdy szczegół. Wprowa-
dzamy innowacje, które usprawniają 
procesy produkcyjne i montaż. Każdy 
klient traktowany jest indywidual-
nie, a każde zlecenie staje się odręb-
ną historią – opowiada Adrian Kubic-
ki, właściciel Aktreklamy.

Jak wygląda współpraca z firmą 
Aktreklama.pl?

– Wszystko zaczyna się od kontak-
tu z klientem. Wolę spotkać się z kimś 
osobiście, bo wtedy najlepiej oceniam 
potrzeby kontrahenta i zbieram dużo 
cennych informacji do jak najlepsze-
go wykonania zlecenia – tłumaczy 
Adrian Kubicki i podkreśla, że jego 
firma stara się jak najlepiej dopaso-
wać usługę.

Kolejnym ważnym etapem jest kre-
owanie całej koncepcji, czyli tworze-
nie dokładnego, idealnego pomy-
słu. Projekty powstają przy użyciu 

profesjonalnego oprogramowania. 
Są wykonywane starannie i dokład-
nie, dzięki czemu przedsiębiorstwo już 
w fazie projektowania może wyelimi-
nować ewentualne błędy. Pracownicy 
Aktreklamy przygotowują wizualiza-
cje projektów dla klientów, pozostają 

z nimi w stałym kontakcie i na bie-
żąco dokonują zmian, tak by byli 
jak najbardziej zadowoleni z efektu 
końcowego.

– Po ostatecznej akceptacji przecho-
dzimy do fazy produkcji. Wszystkie 
litery przestrzenne tworzone są przy 

użyciu maszyn CNC w parku maszy-
nowym należącym do firmy. Zakład 
wykorzystuje zautomatyzowaną pro-
dukcję, obniżając tym samym jej kosz-
ty. Ostatnim etapem jest bezpieczny 
montaż przygotowanych wcześniej 
reklam świetlnych czy elewacji. Przez 

wszystkie etapy współpracy nabywcy 
pozostają w stałym kontakcie z przed-
siębiorstwem, dzięki czemu przebie-
ga ona prawidłowo. Nasi klienci są 
zawsze zadowoleni z obsługi i często 
polecają nas innym firmom – podkre-
śla Adam Kubicki.

Produkty Aktreklama.pl, takie jak 
prezentery, litery świetlne czy pylo-
ny, docierają do najdalszych zakątków 
świata. Biorą udział w międzynaro-
dowych targach, takich jak FESPA. 
Przedsiębiorstwo współpracuje z sie-
ciami supermarketów, takich jak Tomi-
Markt. czy też salonów łazienek TGS. 
Wśród klientów znajdują się również 
duże międzynarodowe firmy, jak choć-
by Scania czy Stocznia Damen. Firma 
zajmuje się także wykonywaniem 
oznakowania świetlnego dla małych, 
lokalnych stacji benzynowych. Przed-
siębiorstwo wciąż stawia na rozwój. 
W najbliższym czasie planuje stwo-
rzenie zupełnie innowacyjnej formy 
reklamy przestrzennej, która ma opie-
rać się na sztucznej inteligencji. Rekla-

my świetlne są powszechne i obecne 
w przestrzeni publicznej. Zazwyczaj 
nie zwracamy na nie większej uwagi, 
ale to one w głównej mierze wpływa-
ją na nasz sposób postrzegania danej 
firmy. Tym właśnie zajmuje się Aktre-
klama.pl. ART 

Adrian Kubicki jest właścicielem Aktreklamy od pięciu lat Projekty wykonywane są z najwyższą starannością

Produkty z Aktreklamy docierają do najdalszych zakątków świata Reklamy tej firmy są ładne i zwracają uwagę


