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SŁOWO WSTĘPU

Szanowni Państwo,
Od niemal 30 lat jesteśmy wiodącym polskim producentem i dystrybutorem 
świeżych owoców i warzyw. Dostarczamy je w oparciu o najwyższe standardy 
jakości i bezpieczeństwa oraz polskie i międzynarodowe certyfikaty. Jako firma 
rodzinna o międzynarodowym zasięgu współpracujemy z producentami z całego 
świata. Produkcja rolno-spożywcza jest siecią powiązań między wieloma typami 
podmiotów. Dlatego dzięki współpracy chcemy, żeby to, co znajdzie się na ta talerzu 
konsumenta było żywnością bezpieczną, o najwyższych parametrach jakościowych, 
uzupełnione transparentną informacją o pochodzeniu naszego produktu. 

Mimo wyzwań związanych z pandemią nie tracimy z oczu strategicznych celów. 
Chcemy w możliwie najlepszy sposób wykorzystać potencjał branży angażując się 
na każdym etapie produkcji - od nasiona aż do stołu - tworząc bezpieczne produkty 
najwyższej jakości i nowe, innowacyjne rozwiązania. Wszystkie te inicjatywy mają 
dla nas wspólny mianownik - idą w parze z naszą dewizą SEMPER IN ALTUM, czyli 
zawsze wzwyż.
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Z wyrazami szacunku, w imieniu Amplus
Bartłomiej Skrzydlewski
Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny



Okazało się, że 50% z nas albo w ogóle nie 
spożywa warzyw i owoców, albo zjada ich 
bardzo mało. Wielu respondentów deklaruje, 
że stanowią one tylko dodatek do posiłków 
mimo, iż większość osób, które wzięły udział 
w badaniu (98%), zna doskonale ich walory 
zdrowotne.

Liderzy środowiska warzywno-owocowego, 
w tym Stowarzyszenie Czosnku Galicyjskiego 
oraz Stowarzyszenie Sadów Sandomierskich 
(których jesteśmy inicjatorami), postanowili 
ten stan rzeczy zmienić. Wspólnymi siłami 
stawiamy na edukację!

Drugi podmiot - Stowarzyszenie Sady San-  
domierskie - uczestniczy w akcjach „#wybie- 
ram POLSKIE jabłka” (na której start czekamy) 
oraz „Połowa Sukcesu”. Kampania „Połowa 
Sukcesu” to projekt, którego idea opiera się na 
pokazaniu konsumentom w możliwie 
najprostszy sposób, ile dziennie powinniśmy 
zjeść warzyw i owoców. Jeszcze do niedawna 
specjaliści bazowali na Piramidzie Zdrowego 
Żywienia i Aktywności Fizycznej oraz haśle 
„5 porcji warzyw i owoców dziennie”. Dziś 
coraz chętniej zastępują je inną analogią - 
połową talerza. Potencjał stanowi prostota tej 
rekomendacji, 50% jest czytelniejsze niż 
5 porcji, dlatego dietetycy rekomendują, aby 
warzywa i owoce stanowiły ponad połowę 
objętości każdego posiłku. 

Naszym zdaniem każdy sposób 
prezentacji zasad prawidłowego 
żywienia jest właściwy, byle był on 
skuteczny! W końcu o to na sam 
koniec chodzi - o wzmacnianie 
dobrych nawyków żywieniowych 
poprzez zwiększenie konsumpcji 
warzyw i owoców, czyli po prostu 
o lepsze samopoczucie i zdrowie 
nas wszystkich.

WARZYWA I OWOCE TO PODSTAWA ZDROWEJ I ZBILANSOWANEJ DIETY. BRZMI JAK 
BANAŁ? A JEDNAK… POLSKI KRAJOWY ZWIĄZEK GRUP PRODUCENTÓW OWOCÓW 
I WARZYW ZAINICJOWAŁ BADANIE ZWYCZAJÓW ŻYWIENIOWYCH POLAKÓW. 

KAMPANIE INFORMACYJNE

Przykładem jest ogólnopolska kampania infor-
macyjno-promocyjna „Moc Polskich Warzyw”, 
w którą zaangażowane jest Stowarzyszenie 
Czosnek Galicyjski. Jej celem jest edukacja 
konsumentów na temat różnorodności 
krajowych warzyw, ich właściwości oraz roli 
w codziennej diecie, w tym m. in. naszego 
czosnku. Czosnek Galicyjski - bo o nim mowa - 
produkowany jest na terenie trzech 
podkrakowskich gmin: Koniusza, Radziemice 
i Słomniki. Certyfikowana uprawa obejmuje 
dwie polskie odmiany czosnku - Harnaś i Arkus 
(oznaczone prestiżowym unijnym logo „Chro-
nione Oznaczenie Geograficzne” ChOG). 
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Edukacja to podstawa



Wegetarianizm to obecnie jeden z najsilniej- 
szych trendów żywieniowych w naszym kraju 
i nadal ma tendencję wzrostową. Według 
raportu „Jak odżywiają się Polacy? Kukuła 
Healthy Food 2020” już 10% Polaków między 
18 a 65 rokiem życia jest wegetarianami, 
a 4% weganami. Kolejne 10% planuje 
wypróbować dietę wegetariańską jeszcze 
w tym roku.

Wniosek? Rynek bezmięsnych produktów do 
samodzielnego przygotowywania posiłków 
rośnie z dnia na dzień.

Moda żywieniowa? Kuchnia roślinna.

Polacy chcą jeść zdrowo i odpowiedzialnie, 
dlatego coraz częściej wybierają żywność 
naturalną, bez konserwantów i chemicznych 
dodatków. W ten sposób pragną zadbać 
o zdrowie swoje i swoich bliskich. Z badań Open 
Research wynika, że aż 3/4 kupujących uważa, 
że wybór zdrowej żywności powinien być 
w sklepach większy. 

Wniosek? Na decyzje zakupowe konsu-
mentów wpływa wzrost ich świadomości na 
temat spożywanych produktów.

Nowości pełną parą!

NOWE LINIE PRODUKTÓW

PRZYGOTOWUJĄC  SIĘ DO PLANOWANEJ 
OD 2019 ROKU INAUGURACJI NOWEJ 
LINII PRODUKCYJNEJ W NIEGARDOWIE 
ZWERYFIKOWALIŚMY SYTUACJĘ NA 
POLSKIM RYNKU PRZETWÓRSTWA 
OWOCOWO�WARZYWNEGO. OTO, CO 
UDAŁO SIĘ PODSUMOWAĆ: 

Zdrowie to wybór… jedzenia!

Jak wynika z raportu Polskiego Monitora 
Opinii doceniamy walory krajowej żywności. 
Blisko 1/3 Polaków zwraca uwagę na 
rodzime pochodzenie produktu. 55% z nas 
bardziej ufa żywności i napojom wyprodu-
kowanym w kraju. Większość Polaków 
utożsamia rodzime towary z dobrym sma- 
kiem (94%), bezpieczeństwem dla konsu-
menta (84%) oraz posiadaniem odpowied-
nich wartości odżywczych (81%). 

Wniosek? Konsumenci chcą kupować polskie 
produkty i potrawy nie tylko ze względów 
sentymentalnych. 

Zdrowe, czyli jakie?
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Widzimy, że zdrowe żywienie stało się dla wielu 
z nas stylem życia. Nic więc dziwnego, że na 
sklepowych półkach znajdziemy coraz więcej 
produktów stworzonych w zgodzie z tym 
trendem. Stale rośnie zapotrzebowanie wśród 
sieci dystrybucyjnych oraz hurtowni spożyw-
czych na żywność, która z jednej strony może 
być szybko przygotowana, a z drugiej posiada 
zarówno walory smakowe, odżywcze, jak 
i  zdrowotne.  

W odpowiedzi na te potrzeby powstała linia 
warzyw gotowanych na parze. Mamy naturalne, 
polskie składniki i „czystą etykietę”. Nowoczesna 
technologia produkcji umożliwia skrócenie czasu 
przygotowania potraw z udziałem naszych produk-
tów do minimum. Co najważniejsze, zachowują 
one swój naturalny smak oraz wartości odżywcze. 
W każdym z tych produktów (burak, marchew, 
kukurydza, ziemniak) opakowanie stanowi folia 
transparentna (nie mamy nic do ukrycia, 
wręcz przeciwnie!), spełniająca wymagania dla 
materiałów opakowaniowych przeznaczonych 
do kontaktu z żywnością. Naszą marką dajemy 
gwarancję bezpieczeństwa poprzez trans-
parentny cykl życia produktu i łańcuch 
dostaw! Ruszamy ze sprzedażą, para… BUCH!

Rośnie zapotrzebowanie na żywność, która 
z jednej strony może być szybko przygotowa-
na, a z drugiej posiada zarówno walory sma-
kowe, jak i odżywcze, zdrowotne. Blisko 80% 
polskich konsumentów w dużych miastach 
kupuje gotowe dania (prawie połowa 
badanych chce przede wszystkim w ten 
sposób zaoszczędzić swój czas). Z kolei 
ponad 50% kupujących sprawdza skład 
produktu.

Wniosek? Produkty ułatwiające przygo- 
towanie codziennych, zdrowych posiłków 
mają największy rynkowy potencjał.

Liczą się czas i wygoda.

NOWE LINIE PRODUKTÓW
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Zdrowa moda na kiszonki

WOKÓŁ ZDROWIA

JESTEŚMY W CZASIE ZWIĘKSZONEJ ZACHOROWALNOŚCI I ZMNIEJSZONEJ 
ODPORNOŚCI ORGANIZMU. W TYM OKRESIE WARTO ZWRÓCIĆ SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ 
NA TE PRODUKTY SPOŻYWCZE, KTÓRE NATURALNIE WZMACNIAJĄ NASZ SYSTEM 
IMMUNOLOGICZNY.

Powszechnie wiadomo, że warzywa i owoce są 
źródłem licznych składników mineralnych 
i witamin. Na listę produktów wzmacniających 
odporność warto dodać też kiszonki, które 
będą doskonałym źródłem bakterii probio-
tycznych!

Choć kiszenie to metoda znana na całym świe-
cie od tysięcy lat, to w ciągu kilku ostatnich 
przeżywa swój prawdziwy renesans. Kiszone 
warzywa znów postrzegane są jako bardzo 
zdrowe (tzw. superfoods), a rosnący popyt na 
przetworzone produkty kiszone daje śmiałe 
perspektywy rozwoju.

Dlatego z przyjemnością udoskonalamy 
ofertę polskich produktów kiszonych, zarówno 
w wersji konwencjonalnej jak i ekologicznej 
(ogórki kiszone oraz kapustę kiszoną). Metoda 
kiszenia, która jest używana podczas ich 
produkcj i  jest unikalna i  znana jedynie 
w Charsznicy, a dzięki szczególnej dbałości 
proces fermentacji zachodzi w sposób 
samoczynny i naturalny, bez wykorzystywania 
sztucznych ulepszaczy. 

Co nas wyróżnia?

 Jako jedyni w Polsce kapustę kisimy 
w silosach wykonanych z najwyższej jakości 
materiałów – włókna szklanego i żywicy. Materiały 
te posiadają atest spożywczy i nadają się do 
kontaktu z żywnością.
 Ogórki kisimy w beczkach, dzięki 
czemu mamy pełną kontrolę nad recepturą, 
identyfikowalnością i smakiem – dzięki 
najwyższej jakości beczkom ogórki zachowują 
idealną chrupkość.
 Sól przez nas używana nie zawiera 
substancji zapobiegających zbrylaniu, ani 
żadnych innych chemicznych dodatków.
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Na potrzeby opracowania Polityki Środowiskowej 
zrobiliśmy krótkie podsumowanie 
najważniejszych działań proekologicznych 
i dobrych praktyk w naszej codziennej pracy. 
Jesteśmy z nich dumni, mamy nadzieję, że 
Państwo również je docenią!

 Pracujemy w najnowocześniejszej 
bazie przechowalniczo-chłodniczej w Polsce. 
Nasz budynek jest w pełni ekologiczny i efekty-
wny energetycznie. Wśród użytych do jego 
budowy materiałów, aż 99% nadaje się do 
recyklingu! Obiekt Prandocin stanął na 
podium w plebiscycie Gazety Krakowskiej 
i Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Małopolskiego „EKO HERO Małopolski 2020”, 
w kategorii Firma EKO HERO - to wielki 
zaszczyt i nie mniejsza przyjemność!
 Wymieniliśmy dotychczasowe oświe-
tlenie na LED, w obydwu naszych obiektach. 
Efektem tego jest redukcja zużycia energii 
elektrycznej oraz emisji ciepła pochodzącego 
ze źródeł światła.
 Prowadzimy recykling oraz segregację 
odpadów.

 Wdrożyliśmy transport technologiczny 
w oparciu o wózki z napędem elektrycznym 
i służbowe samochody hybrydowe - redukuje-
my emisję spalin!
 Mamy stację uzdatniania wody z lampą 
UV, gdzie na bieżąco prowadzimy nadzór nad 
jej jakością i zdatnością do bezpośredniego 
spożycia. Ograniczamy tym samym poziom 
zużycia plastiku.
 Jako główny inwestor w SAG Wężerów 
pełnimy wiodącą rolę w budowie infrastruktu-
ry technicznej m. in. gazociągu eliminującego 
gazy cieplarniane, kablowej linii energetycznej 
oraz kanalizacji wód opadowych.
 Posiadamy pozwolenie na budowę 
farmy fotowoltaicznej jako Odnawialnego 
Źródła Energii dla potrzeb zakładu w Prando-
cinie. Start projektu został uzależniony od 
dostępnych programów OZE dla dużych 
przedsiębiorstw, w których obowiązuje 
pomoc zwrotna.
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Jesteśmy EKO HERO!

CSR

PROMOCJA PRODUKTÓW EKOLOGICZNYCH MARKI NATURA SMAKU EKO TO NIE JEDYNE 
NASZE DZIAŁANIE W SFERZE ŚWIADOMEGO I ZRÓWNOWAŻONEGO BIZNESU.



CSR to dla nas po prostu lepsze oblicze 
biznesu. Krótko prezentujemy przykłady 
inicjatywy, programów i wydarzeń z ostatnich 
miesięcy, niech będą dla nas inspiracją do 
dalszych działań.

 Wzięliśmy udział w akcji „Posiłek dla 
lekarza”. W porozumieniu z administracją 
placówek dotarliśmy z paczkami owoców 
i warzyw do 14 szpitali i 2 domów pomocy 
spo łecznej z lokal izowanych na terenie 
3 województw, wydając łącznie około 4,5 tony 
produktów.

 W porozumieniu z Fundacją Zielona 
Przystań wsparliśmy swoimi produktami 
tarnowską akcję #razemdlaseniora. Jednym 
z jej elementów jest przygotowywanie 
ciepłych posiłków, które następnie są 
rozwożone do starsz ych, schorowanych 
i  niepełnosprawnych mieszkańców Tarnowa. 
Łącznie z naszych magazynów wyjechało 
niespełna 3 tony świeżych owoców i warzyw. 

 Nawiązaliśmy formalną współpracę 
z krakowskim oddziałem Banku Żywności 
przekazując darowizny na cele charytatywne. 
Bank Żywności w Krakowie to zespół 
pracowników i wolontariuszy, którzy na co 
dzień skutecznie przeciwstawiają się marnowaniu

żywności, ubóstwu i niedożywieniu. Wspierają 
żywnością potrzebujących, tym samym 
ratując ją przed niepotrzebnym zmarnowaniem.

 Realizujemy cykliczne dostawy 
owoców i warzyw do placówek Stowarzysze-
nia SIEMACHA. To jedna z największych 
w Polsce organizacji społecznych, która od 
blisko trzydziestu lat zapewnia młodym ludziom 
warunki rozwoju. Stowarzyszenie prowadzi 
ogólnopolską sieć specjalistycznyc placówek, 
również domy dziecka.

 Zmieniliśmy dotychczasową formułę 
współpracy z krakowską Zupą na Plantach na 
wsparcie ich cotygodniowych wyjazdów 
streetworkingowych. Fundacja Zupa to 
podmiot niosący pomoc osobom w kryzysie 
bezdomności.  

Pomoc nie tylko od święta

CSR
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„SPÓŁKĘ CHARAKTERYZUJE WYSOKI POZIOMOM ŚWIADOMOŚCI I ODPOWIEDZIALNOŚCI 
SPOŁECZNEJ” � BRZMI DUMNIE, ALE CO TO WŁAŚCIWIE ZNACZY? WIEMY, ŻE NASZE 
PRZEDSIĘBIORSTWO TO CZĘŚĆ WIĘKSZEJ SPOŁECZNOŚCI, A TYM SAMYM 
ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA RELACJE Z KAŻDYM PODMIOTEM.
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 W myśl porzekadła „w zdrowym ciele 
zdrowy duch” kontynuujemy rozpoczętą 
w 2019 roku strategiczną współpracę z Wisłą 
Kraków SA. Jesteśmy w trakcie realizacji 
projektu wyprawki szkolnej dla około 400 dzieci 
z klas I-III. Celem tej inicjatywy jest promocja 
zdrowego odżywiania i kreowania poprawnych 
nawyków żywieniowych od najmłodszych lat. 
Innym obszarem naszej współpracy jest 
projekt „Akademii Wisły Kraków”, której 
jesteśmy Oficjalnym Partnerem.

 Wzięliśmy udział w akcji „Aktywni dla 
dzieciaków” realizowanego przez Gazetę 
Krakowską i Dziennik Polski, której ambasa-
dorem został Czesław Lang, wicemistrz 
olimpijski oraz dwukrotny medalista szosowych 
mistrzostw świata. Pieniądze trafią do Fundacji 
Na Rzecz Dzieci z Chorobą Nowotworową 
„Wyspy Szczęśliwe” działającej przy Klinice 
Onkologii i Hematologii Dziecięcej Uniwersy-
teckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie. 
 

 Włączyliśmy się w ogólnopolską 
pomoc dla Tosi (w walce z SMA) poprzez udział 
w projekcie Gaszyn Challange. Zapis tego 
wydarzenia można obejrzeć na naszym kanale 
YouTube.

 Kupiliśmy książki dla Kuratorium Oświaty 
w Krakowie na potrzeby VII edycji projektu 
„Czysta Małopolska” - celem projektu jest 
upowszechnienie wiedzy o zdrowym stylu 
życia wśród dzieci przedszkolnych i uczniów, 
kształtowanie nawyków zdrowego odżywiania 
i aktywności fizycznej.

 Wsparliśmy inicjatywę „Teatr za jeden 
uśmiech” - widowisko artystyczne dla chorych 
dzieci z Wojewódzkiego Specjalistycznego 
Szpitala Dziecięcego przy ul. Strzeleckiej 
2 w Krakowie. Ostatecznie widowisko zostało 
zorganizowane 6 grudnia, a małych 
pacjentów odwiedził Św. Mikołaj.

 Szlachetna Paczka to kolejna akcja, 
którą od lat chętnie wspierają Właściciele, 
Zarząd i Pracownicy naszej firmy – w tym roku 
również ( już po raz piąty!) bierzemy w niej 
czynny udział ciesząc się ze wspólnej świątecznej 
pomocy.

Bardzo cieszymy się z nawiązanych dotychczas 
relacji i liczymy, że każda tego typu lokalna 
inicjatywa przybliża nas do lepszego świata. 
Brawo dla wszystkich Państwa zaangażowanych 
w te, czy inne aktywności z dziedziny społecznej 
odpowiedzialności biznesu!

CSR

#GaszynChallange 



Jak wynika z raportu „Innowacyjność vs. 
zdrowie. Szanse dla marek spożywczych” 
opracowanego przez firmę Mintel dla Banku 
Zachodniego WBK (obecnie Santander Bank 
Polska) „funkcjonalność jest obecnie jednym 
z kluczowych trendów na rynku spożywczym 
i blisko co trzeci Polak jest w stanie zapłacić 
więcej za żywność wzbogaconą o właściwości 
uwzględniające jego specyficzne potrzeby 
w tym zakresie”. Dlatego chcąc możliwie jak 
najlepiej sprostać oczekiwaniom i potrzebom 
rynku (podkreślając, że satysfakcja klientów to 
nasz bezwzględnie nadrzędny cel działalności) 
realizujemy szereg innowacyjno-rozwojowych 
projektów. 

Mamy potencjał badawczo-rozwojowy

NASZE PROJEKTY
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ZMIENIAJĄCY SIĘ STYL ŻYCIA KONSUMENTÓW SPOWODOWAŁ, ŻE OCZEKUJĄ ONI NIE 
TYLKO ZASPOKOJENIA SWOICH POTRZEB, ALE TAKŻE OSIĄGNIECIA DODATKOWYCH 
KORZYŚCI ZE SPOŻYWANIA ŻYWNOŚCI.

W tym konkretnym obszarze wdrażamy 
projekt polegający na opracowaniu innowacji 
produktowej w postaci warzyw wzbogaco-
nych o składniki funkcjonalne poddane 
procesom termicznym celem umożliwienia ich 
komercjalizacji w formie produktów gotowych 
do spożycia. Projekt ten jest współfinansowa-
ny przez Unię Europejską ze środków Europejskie-
go Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 
2014-2020 (oś priorytetowa: Wsparcie prowadze-
nia prac B+R przez przedsiębiorstwa, działanie: 
Projekty B+R przedsiębiorstw). O efektach 
prac będziemy informować na bieżąco!



NASZE PROJEKTY

Amplus Logistic ma już 3 lata
20 WRZEŚNIA BR. MINĘŁY TRZY LATA OD 
POWOŁANIA SPÓŁKI AMPLUS LOGISTIC, 
POWSTAŁEJ DZIĘKI WSPÓŁPRACY FIRMY 
AMPLUS ZE SPÓŁKĄ NATANEK NOVA SP. Z O.O. 
PODMIOT DZIAŁA W BRANŻY TRANSPORTU, 
LOGISTYKI I SPEDYCJI I OD KIEDY RUSZYŁ ANI 
MYŚLI SIĘ ZATRZYMAĆ!

O skali działania Amplus Logistic świadczy 
ilość realizowanych zleceń obejmujących 
swoim zasięgiem całą Europę - miesięcznie 
jest ich średnio 2 200. W tym celu posiada 
nowoczesną, spełniającą światowe standardy 
flotę. Obecnie w skład taboru wchodzi 
80 ciągników siodłowych i 101 naczep utrzy-
mujących najwyższą jakość produktu w całym 
łańcuchu dostaw. Kilkuletnia strategia przyję-
ta przez Zarząd zakłada dynamiczny rozwój 
floty firmy. Plany spółki na 2021 rok uwzględ-
niają zakup 65 ciągników siodłowych oraz 
25 naczep z dodatkowym wyposażeniem 
umożliwiających podwójny załadunek 
(doppelstock).  A to tylko przyszły rok…

Digitalizując oblicze transportu spółka bierze 
udział w takich inicjatywach jak Project 44, czy 
inwestycje w zakup TMS (systemu do 
zarządzania transportem) oraz wdrożenie 
nowoczesnej telematyki Transics tj. urządzeń 
pokładowych służących do dwustronnej 
komunikacji z kierowcą. 

Wybierając Amplus Logistic klient otrzyma 
gwarancję bezpieczeństwa towarów, kontrolę 
łańcucha dostaw oraz elastyczną formę 
współpracy. Mamy pewność, że z Amplus 
Logistic zajedziemy daleko! 

Więcej szczegółów znajduje się na dedykowanej 
stronie spółki, gdzie  serdecznie zapraszamy!

Jego misja to
„świadczenie usług logistycznych mających nowoczesny wymiar, któremu my nadajemy kierunek”.

www.ampluslogistic.com
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Z PRZYJEMNOŚCIĄ INFORMUJEMY, ŻE SPÓŁKA AGRO SMART LAB W KONSORCJUM 
Z UNIWERSYTETEM ROLNICZYM W KRAKOWIE ORAZ FIRMĄ AGROSAN UZYSKAŁA 
POMOC FINANSOWĄ Z AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA 
W RAMACH DZIAŁANIA M16 „WSPÓŁPRACA” NA DWULETNI PROJEKT PT. 
„OGÓLNOPOLSKI SYSTEM PRECYZYJNEJ DIAGNOZY CHORÓB, SZKODNIKÓW ORAZ 
POTRZEB NAWOŻENIOWYCH W PRODUKCJI OGRODNICZEJ”. 

Agro Smart Lab
uzyskał wsparcie z ARiMR

W ten sposób:

 Opracowany zostanie precyzyjny 
system monitoringu i sygnalizacji chorób 
i szkodników, by producenci mieli ułatwione 
zadanie związane z ochroną roślin i uzyski-
waniem bardziej bezpiecznych i lepszej jakości 
plonów. 
 Opracowane zostaną innowacyjne 
modele predykcji pojawiania się infekcji 
chorobowych oraz fenologiczne modele 
rozwoju szkodników. 
 Opracowany zostanie również innowa-
cyjny system szybkich analiz roślin i gleby pod 
względem substancji pokarmowych przy 
wykorzystaniu spektrometrii XRF i FTiR. 

Cieszymy się, że możemy wspólnie rozwijać to 
przedsięwzięcie, a tym samym wspierać 
producentów, przekazując im informacje 
o potencjalnych zagrożeniach upraw.

Spółka Agro Smart Lab zajmuje się na co dzień 
poszukiwaniem i wdrażaniem nowych, 
innowacyjnych rozwiązań, których celem jest 
poprawa jakości i bezpieczeństwa produktów 
rolnych w całym łańcuchu dostaw. Oferuje 
profesjonalne i spersonalizowane doradztwo 
dla producentów z sektora spożywczego 
współpracując przy tym z jednostkami badaw-
czymi w Polsce i za granicą. Wszystkich 
zainteresowanych współpracą zachęcamy do 
kontaktu.

www.agrosmartlab.com

Celem projektu jest poprawa zdrowotności, 
bezpieczeństwa i jakości warzyw i owoców 
poprzez wdrożenie ogólnopolskiego, 
precyzyjnego systemu diagnozy chorób, 
szkodników oraz potrzeb nawożeniowych 
w produkcji ogrodniczej. Wzrost konkurency-
jności uczestnictwa w rynku producentów 
rolnych poprzez możliwość korzystania 
z innowacyjnych rozwiązań będących 
wynikiem współpracy z przedstawicielami 
sektora naukowo badawczego.
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Dlatego chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę 
na zmiany jakie stopniowo wprowadzamy, aby 
zadbać o sprawną i efektywną komunikację 
z Państwem. Wiemy co chcemy komunikować 
i w jaki sposób ten przekaz kierować, korzystamy 
z takich narzędzi jak:

Nasza strona internetowa

https://amplusfoods.com

(właśnie pracujemy nad jej aktualizacją, zachę-
camy do obserwowania, szczególnie zakładki 
„aktualności”).
 

 
 Media społecznościowe, posiadamy 
profile na Facebooku, Instagramie i kanale 
YouTube, gdzie już teraz serdecznie 
zapraszamy!
 

Na koniec o (lepszej) komunikacji
KOMUNIKACJA W FIRMIE JEST PODSTAWOWYM ELEMENTEM NASZEJ 
CODZIENNOŚCI. ISTOTNE, ŻEBY BYŁA SKUTECZNA, WTEDY STAJE SIĘ KLUCZEM DO 
EFEKTYWNEJ PRACY ZESPOŁOWEJ. JEDNAK W OBLICZU INNYCH PROBLEMÓW 
ŁATWO O NIEJ ZAPOMNIEĆ. SZCZEGÓLNIE TERAZ, W DOBIE WYZWAŃ ZWIĄZANYCH 
Z PANDEMIĄ KORONAWIRUSA, DOTYCHCZASOWE FORMY KOMUNIKACJI BYWAJĄ 
NIESKUTECZNE LUB SĄ WRĘCZ NIEDOSTĘPNE.

 Artykuły i publikacje, w tym wypowiedzi 
eksperckie w serwisach branżowych - w ostatnim 
czasie pojawiły się dwa teksty: artykuł w Gaze-
cie Krakowskiej „Polacy coraz chętniej sięgają 
po krajowe owoce i warzywa. Chcemy jeść 
zdrowo i lokalnie!” oraz na portalu warzy-
wapolowe.pl „Przewodnik po odmianach 
kapusty”, który mieliśmy przyjemność 
współtworzyć. W materiale m.in. rozmowa 
z technologami Amplus „O przyszłości uprawy 
kapusty” - zapraszamy do lektury!
 Cykliczny newsletter, który właśnie 
mamy przyjemność Państwu zaprezentować.

Przed nami szczególny czas i chcemy 
poświęcić go na celebrowanie więzi między-
ludzkich. To nasza propozycja wyjścia z tej 
niecodziennej próby obronną ręką. Ufamy, że 
da nam ona w przyszłości mocną podstawę do 
działań w bardziej przewidywalnych i sprzyja-
jących okolicznościach. Czego sobie i Państwu 
życzymy! Dziękujemy i zapraszamy do kontaktu.
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AMPLUS SPÓŁKA Z O.O.
Prandocin-Iły 62a, 32-090 Słomniki

tel.: +48 12 620 34 50  |  fax.: +48 12 620 34 55
amplus@amplusfoods.com

amplusfoods.com


