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CONTENUR organizuje zwiedzanie 
zakładu produkcyjnego w Mielcu dla 
klientów

W kwietniu CONTENUR zorganizował w fabryce w 
Polsce wizytę dla przedstawicieli najważniejszych 
przedsiębiorstw komunalnych i władz samorządowych w 
Polsce. Wydarzenie odbyło się na terenie zakładów firmy 
w dniach 8-7 kwietnia.

Zwiedzającym zaprezentowano proces produkcyjny 
oraz poinformowano ich na temat standardów i norm 
europejskich mających zastosowanie w czasie produkcji. 
Wszystkie produkty z Mieleckiego zakładu spełniają 
ww. przepisy oraz są zaprojektowane i wyprodukowane 
zgodnie z najbardziej rygorystycznymi kontrolami jakości.
 
Wizytę podzielono na dwie części: pierwsza z nich 
obejmowała wprowadzenie w proces produkcji 
pojemników, w czasie którego kierownik produkcji w 
zakładzie wraz z jednym z ekspertów ds. utrzymania 
oprowadzili zwiedzających po zakładzie, by zaproszeni 
goście mogli obejrzeć linie do produkcji pojemników od 
początku do końca oraz drugi etap, w czasie którego 
kierownik działu ds. jakości w fabryce przeprowadził kilka 
badań i testów na pojemnikach, które potwierdziły, że 
pojemniki spełniają wymogi w zakresie jakości produktów.

Wizyta spotkała się z bardzo pozytywną oceną gości, którzy 
mieli okazję poznać złożoność procesu produkcyjnego 
oraz wymogi jakościowe stawiane przez rynek tego typu 
produktom.

W maju odbył się zjazd handlowy firmy Contemar 
w siedzibie w Indaiatuba.

Wydarzenie trwało dwa dni, wziął w nim udział cały 
zespół handlowy z Brazylii. W ciągu tych dwóch dni 
przedstawiciele handlowi uczestniczyli w szkoleniach o 
zróżnicowanej tematyce: szczegółowa analiza konkurencji 
i nowych wschodzących rynków, szkolenia na temat 
sprzedaży nowych produktów przedsiębiorstwa oraz 
opanowanie nowych strategii handlowych.

Innym ważnym punktem spotkania informacyjnego była 
prezentacja nowego dyrektora firmy – Pana Ignacia Arrioli 
– który objaśnił niektóre ze strategii, jakimi będzie kierować 
się przedsiębiorstwo w drugiej połowie roku.

Contemar organizuje zjazd handlowy

Zespół handlowy firmy Contemar Ambiental
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Nowe stoisko CONTENUR na IFAT 2016

CONTENUR wybrał targi IFAT 2016 na przedstawienie nowej propozycji w zakresie stoiska, zbieżnej ze strategią 
komunikacji i tożsamością wizualną firmy, zaprezentowaną w zeszłym 2015 roku. Stoisko CONTENUR odwiedziło 
ponad 100 różnych przedsiębiorstw z Niemiec i wielu innych krajów.

CONTENUR zaprezentował najważniejsze produkty przedsiębiorstwa, takie jak nowy wariant pojemnika z 
bocznym załadunkiem 2200F z elektronicznym zamkiem.

CONTENUR przyjmuje delegacjęz Singapuru
CONTENUR gościł u siebie dr Amy Khor, piastującą funkcję Senior Minister of State w Ministerstwie Środowiska 
i Zasobów Wodnych Singapuru, która towarzyszyła delegacji Państwowej Agencji Środowiska (National 
Environment Agency, NEA) z Singapuru.

Podczas wizyty zaprezentowano wariant pojemnika z bocznym załadunkiem o pojemności 2200 litrów z 
elektronicznym systemem otwierania oraz zaprezentowano korzyści, jakie zapewnia system pojemników z 
bocznym załadunkiem (takie jak na przykład efektywność pod względem kosztów zbiórki i nakładów związanych 
z wydatkami na energię) miastu takiemu jak Singapur, które wytwarza ogromną ilość odpadów.
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Iñigo Querejeta, dyrektor zarządzający  firmy 
CONTENUR, wręczył nagrodę delegacji firmy 
Bee’Ah pod wodzę Pana Marwana Al Shamsiego, w 
dowód wdzięczności dla zaufania, jakim obdarzyła 
ona Contenur na przestrzeni ostatnich lat oraz jako 
potwierdzenie wspólnego zobowiązania do współpracy.

BEE’AH, THE SHARJAH ENVIRONMENTAL 
COMPANY, to prawdopodobnie najbardziej znane i 
najczęściej nagradzane przedsiębiorstwo w branży 
ochrony środowiska na całym Bliskim Wschodzie.

Pomimo stosunkowo krótkiego stażu na rynku BEE’AH  
zdobyła pozycję jednej z wiodących firm w sektorze, 
plasując Emirat w Szardży w czołówce najbardziej 
zrównoważonych regionów na świecie.

Firma została założona w 2007 roku pod auspicjami 
Jego Królewskiej Mości dr Sheikha Sultana bin 
Mohammeda al Qasimiego, członka Rady Nadzorczej 
i Emira Sżardży. Wizja prezesa firmy, Jego Ekscelencji 
Salima bin Mohameda Al Owaisa, w połączeniu 
z dobrymi praktykami dyrekcji pod wodzą Pana 

Khaleda Al Huraimela, były kluczowe w osiągnięciu tej 
transformacji.
 
CONTENUR rozpoczął współpracę z Bee’Ah 
praktycznie od momentu powstania firmy i od tego czasu 
przyczynił się do modernizacji tradycyjnego systemu 
zbiórki odpadów poprzez wprowadzenie pojemników z 
bocznym załadunkiem.

Wręczenie nagrody firmie Bee’Ah

CONTENUR prezentuje nowości na targach TECMA

Iñigo Querejeta, dyrektor zarządzający CONTENUR, 
wręcza nagrodę firmie Bee’Ah
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Nowości
Po raz kolejny firma CONTENUR wykorzystała targi Tecma na zaprezentowanie nowości w zakresie produktów 
oraz nowego projektu firmowego stoiska, czyli propozycji zbieżnej ze strategią komunikacji i tożsamością wizualną 
firmy zaprezentowaną w 2015 roku.

Utworzono strefę poświęconą innowacyjności i zrównoważonemu rozwojowi, w której firma CONTENUR nie 
tylko zaprezentowała pojemniki z bocznym załadunkiem o pojemności 2200 i 3200 litrów, ale także przedstawiła 
innowacyjny system RECYCLA – nową koncepcję w zakresie gospodarki odpadami umożliwiającą uzyskanie 
natychmiastowej informacji na temat segregacji śmieci dokonanej przez danego obywatela.

Ponadto CONTENUR i włoskie przedsiębiorstwo Ecologia Soluzione Ambiente przedstawiły (jako nowość) jedyny 
system z załadunkiem bocznym obustronnym na rynku – polietylenowy pojemnik – który okazał się sukcesem 
wśród zwiedzających, a których opinie i sugestie umożliwią udoskonalenie tego rozwiązania w przyszłości.

Innowacyjna koncepcja
Koncepcja stoiska zaprezentowana przez CONTENUR opiera się na czterech filarach: innowacyjności, 
zrównoważonym rozwoju, jakości i elementach inteligentnych. Stoisko o powierzchni 200 m2 wyróżniało się 
z uwagi na innowacyjny projekt i na prezentację strategicznych produktów przedsiębiorstwa rozmieszczonych 
w czterech oddzielnych strefach. Zwiedzający mogli przekonać się, że prezentacja produktów wykracza poza 
tradycyjny sposób ekspozycji, zmierzając w kierunku interakcji cyfrowej i technologicznej oraz przybliżając 
stoisko do koncepcji “Look, Think, Act”, która łączy tradycyjne produkty i rozwiązania zaprojektowane z myślą 
o wkomponowaniu w krajobraz miejski z innowacyjnym podejściem w zakresie użytkowania oraz z systemami 
inteligentnymi.

Podsumowując, CONTENUR postawił na stoisko, które pozwoliło na nawiązanie bardziej bezpośrednich relacji 
ze zwiedzającymi – w tym celu wydzielono “strefę towarzyską”, która umożliwiła prowadzenie networkingu o 
bardziej rozrywkowym charakterze i stała się jednym z obowiązkowych miejsc do odwiedzenia na stoisku firmy 
dla wszystkich klientów.

Informacja CONTENUR



>> 02
RYNKI 

Nowości

6 CONTENUR rozpoczął działalność handlową w 
Tajwanie od dostawy pojemników na odpady komunalne 
do głównych miast wyspy.

Położony nad Morzem Wschodniochińskim Tajwan liczy 
23 miliony ludności, a jego gospodarka przeżywa wzrost 
od trzech dziesięcioleci. Kraj ten jest uważany za jeden 
z czterech tygrysów azjatyckich obok Singapuru, Hong 
Kongu i Korei Południowej.
 
Przedsiębiorstwo komunalne, któremu dostarczono 
pojemniki, wybrało jako pierwsze pojemniki z tylnym 

załadunkiem o pojemności 120, 240 i 360 litrów, które 
zostaną rozmieszczone w głównych miastach w kraju 
takich jak Tajpej, Taizhong, Kaohsiung i Taoyuan.

Rozpoczęcie działalności handlowej w tym regionie 
to kolejny krok na drodze strategii wzrostu w tym 
obszarze, w którym CONTENUR niedawno utworzył 
oddział handlowy. 

Firma prowadzi już regularną działalność w Singapurze 
i Malezji.
 

CONTENUR rozpoczyna działalność handlową w Tajwanie
Widok na Tajpej

Przedłużenie umów na serwis i dostawy we Francji
CONTENUR Francja przedłużył dwie duże umowy na serwis i dostawę 
pojemników w regionie Versailles Grand Parc oraz w Île-de-France.

W ciągu pierwszego kwartału tego roku władze wspólnoty w Versailles Grand 
Parc postanowiły przedłużyć umowę na serwis i dostawę pojemników w regionie, 
dzięki czemu zrealizowany został cel zakładający poprawę obsługi klienta i i 
udoskonalenia produktów w ramach usług, które CONTENUR świadczył w ciągu 
ostatnich 4 lat.

W regionie Île-de-France CONTENUR zdobył nowy kontrakt w Grand Paris 
Seine Ouest, drugiej największej aglomeracji w tym obszarze po Plaine 
Commune. Umowa obejmuje usługi konserwacji floty pojemników oraz naprawę 
lub wymianę pojemników w złym stanie technicznym. 
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Rynki CONTENUR

CONTENUR będzie zarządzać usługami czyszczenia i konserwacji w 
Cartagena de Indias

Niedawno CONTENUR dokonał inauguracji nowej bazy operacyjnej w Cartagena de Indias w Kolumbii, skąd 
prowadzone będzie zarządzanie usługami czyszczenia i konserwacji floty pojemników w tym kolumbijskim 
mieście – w tym celu centrum wyposażono w magazyn i części oraz materiały niezbędne do realizacji napraw.

Umowa podpisana z dwoma przedsiębiorstwami komunalnymi – Aseo Urbano de la Costa i Pacaribe – obejmuje 
mycie mechaniczne pojemników, a więc czyszczenie na miejscu wodą pod ciśnieniem z dodatkiem ekologicznych 
środków czyszczących za pomocą pojazdów czyszczących. Ta usługa obejmuje także czyszczenie miejsca, na 
którym stoją pojemniki wraz z otoczeniem.

Nowość na rynku
Ten pojazd jest jednym z nielicznych, które świadczą tego typu usługi na terenie Ameryki Łacińskiej, spełniając 
zarazem wymogi w zakresie czystości pojemników, co daje wiele różnych korzyści, nie tylko z uwagi na dbałość 
o estetyczny wizerunek pojemników, ale również ze względu na poprawę jakości zdrowotnej otoczenia i korzyści 
dla środowiska.

Doświadczenie w serwisowaniu

CONTENUR zatrudnia wysoko wykwalifikowanych pracowników z bogatym doświadczeniem w zakresie prac 
kontrolnych, serwisowych i naprawczych prowadzonych na pojemnikach.
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Contemar wprowadza mechaniczną zbiórkę odpadów w Capela do Alto
Zespół handlowy firmy Contemar zrealizował projekt w zakresie wdrożenia mechanicznej zbiórki odpadów w 
brazylijskim mieście Capela do Alto. Plan ten – sfinansowany w całości przez władze stanu Sao Paulo – dzieli się 
na dwa etapy: pierwsza faza obejmuje instalację pojemników marki CONTENUR o pojemności 1100 litrów i koszy 
na śmieci w centrum miasta, zaś drugi etap, przewidziany na rok 2017, będzie polegał na dostawie i instalacji 
pojemników na odpady w obszarach wiejskich w regionie.

Aby w tym regionie mógł zostać zrealizowany projekt wdrożenia pojemników konieczna była wcześniejsza 
obywatelska kampania informacyjna, w czasie której ściśle współpracowały firma Contemar i władze miasta. 
Celem było pokazanie mieszkańcom korzyści płynących z instalacji systemów pojemników w mieście.

Dostawa pojemników o pojemności 1100 litrów w mieście Capela do Alto

Nowa instalacja pojemników 
podziemnych w Ilha Bela

Contemar dokonał instalacji siedmiu pojemników 
podziemnych na jednej z najważniejszych turystycznych 
plaż w Brazylii, Ilha Bela, położonej w stanie Sao Paulo.

Chociaż początkowo dostarczono tylko 7 sztuk 
pojemników, które zainstalowano w miejscach 
najczęściej uczęszczanych przez turystów, władze 
miejskie mają w projekcie instalację floty pojemników 
podziemnych w całym mieście.

Dostawa pojemników igloo w 
brazylijskim mieście Florianópolis

Contemar wygrał przetarg ogłoszony przez władze 
miasta Florianópolis – stolicy stanu Santa Catarina – 
na zbiórkę szkła w mieście.

Jest to niezwykle innowacyjny projekt na rynku 
brazylijskim, ponieważ zbiórka szkła za pomocą 
systemu pojemników z rozładunkiem HDS jest 
rzadkością w tym kraju. Wygranie przetargu oznacza 
dostawę 170 pojemników igloo, które zostaną 
zainstalowane na terenie całego miasta.

CONTENUR dostarczył pojemniki z bocznym załadunkiem 
w wariancie D o pojemności 3200 litrów głównej firmie 
odbierającej odpady w tym kraju należącej do grupy 
AKMERÇAN. AKMERÇAN jest czołową firmą we wdrażaniu 
coraz to bardziej skutecznych systemów zbiórki odpadów.

Pierwsze pojemniki z bocznym załadunkiem (nadziemne i 
podziemne) zostały dostarczone przez CONTENUR dwa 
lata temu do dzielnicy Başakşehir, obsługiwanej przez 
AKMERÇAN.

Başakşehir jest jedną z głównych dzielnic wchodzących w 
skład aglomeracji Stambułu. Wraz z Başakşehir inne dwie 
duże dzielnice w Stambule obsługiwane przez AKMERÇAN 
– Bağcılar i Küçükçekmece – zaczęły używać pojemników z 
bocznym załadunkiem marki CONTENUR.

CONTENUR realizuje dostawy pojemników z bocznym załadunkiem w Turcji

IInstalacja pojemnika z bocznym załadunkiem, 
wariantu D o pojemności 3200 litrów, w Turcji
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Rynki CONTENUR

CONTENUR został wykonawcą umów o świadczenie 
usług nadzoru i konserwacji placów zabaw w 
następujących hiszpańskich miastach: Segowia, San 
Fernando de Henares i Paterna.

Umowy na konserwację w Segowii i San Fernando de 
Henares obejmują wszystkie place zabaw istniejące 
obecnie w obydwóch miastach (54 w Segowii i 47 
w San Fernando de Henares). Prace wykonywane 
w ramach wymogów  w zakreies normy UNE EN 
1176-7:2008 i polegają na prowadzeniu oględzin, 
badań funkcjonalnych i szczegółowej kontroli oraz 
czyszczenia, utrzymania zapobiegawczego i realizacji 
napraw na placach zabaw wraz z wyposażeniem. 

Umowę z władzami Segowii podpisano na 4 lata, 
natomiast w San Fernando de Henares okres realizacji 
umowy wynosi 2 lata.
 
W Paterna umowa na konserwację i dostosowanie 
placów zabaw obejmuje wszystkie prace ujęte w 

wymogach ww. przepisów, a także prace niezbędne do 
dostosowania wyposażenia i uzyskania certyfikatów 
dla wszystkich placów zabaw. W tym przypadku 
okres realizacji umowy wynosi 1 rok z możliwością 
przedłużenia na kolejny okres roczny.

Prace zostaną zrealizowane na wszystkich miejskich 
placach zabaw włącznie z gminnymi placówkami 
oświaty.

Plac zabaw zainstalowany w Alcalá de Henares (Madryt)

CONTENUR został wykonawcą umów na dostawę 
nowych pojemników z bocznym załadunkiem w 
miastach Alcantarilla, Burjassot i Alcobendas.

W przypadku Alcobendas i Burjassot wybrano wariant 
pojemnika z bocznym załadunkiem o pojemności 
3200 litrów, natomiast władze miejskie Alcantarilla 
wybrały wariant o mniejszej pojemności (2200 litrów) 
do zbiórki odpadów komunalnych stałych z uwagi na 
lepsze dopasowanie urządzenia do rzeźby terenu w 
miejscowości.

Władze miejskie Burjassot chcą odnowić flotę żółtych 
pojemników na odpady komunalne stałe i opakowania 
oraz niebieskich pojemników na papier i tekturę. Firma 
FCC – przedsiębiorstwo komunalne odpowiedzialne 
za wywóz śmieci w mieście – już rozpoczęła wymianę 
starych pojemników na nowe. Wszystkie warianty 

pojemników zawierają nalepkę na pokrywie z informacją 
użyteczną dla mieszkańców na temat godzin zbiórki 
odpadów oraz oznaczenia frakcji śmieci i wyrzucania 
odpadów do odpowiednich pojemników.

W Alcobendas pojemniki z bocznym załadunkiem 
są przeznaczone do zbiórki odpadów komunalnych 
stałych i zawierają termonadruk z herbem miasta na 
korpusie pojemnika. Natomiast w Alcantarilla wariant 
o pojemności 2200 litrów wyposażono w otwór 
wrzutowy 400 mm znajdujący się z przodu pojemnika 
dla ułatwienia wrzucania odpadów. Pojemniki 
przeznaczone na recykling opakowań i tworzyw 
sztucznych zawierają dwa przednie otwory wrzutowe 
położone na wysokości 1180 mm od ziemi. Obydwa 
warianty opatrzono nadrukiem z logotypem miasta.

Nowe dostawy pojemników z bocznym załadunkiem w Hiszpanii

CONTENUR będzie zarządzać usługami konserwacji placów zabaw w 
Segowii, San Fernando de Henares i Paterna

Wariant dostarczony władzom 
miasta Alcobendas

Wariant dostarczony władzom 
miasta Burjassot

Wariant zainstalowany w Alcantarilla
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NOWOŚCI

CONTENUR uzupełnia serię pojemników dwukołowych H o nowe warianty 
o pojemności 120 i 240 litrów

CONTENUR wprowadza na rynek dwa nowe pojemniki z tylnym załadunkiem – model C120 H o 
pojemności 120 litrów i ładunku nominalnym 48 kg oraz pojemnik C240 H o pojemności 240 litrów 
i ładunku nominalnym 96 kg. 

Nowe warianty o pojemności 120 i 240 litrów stanowią dopełnienie linii H 
pojemników dwukołowych jako odpowiedź na potrzeby rynku.

CEHY PRODUKTU

JAKOŚĆ ERGONOMIA FUNKCJONALNOŚĆ
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Zewnętrzna powłoka zawiera przetłoczenia na 
narożnikach zapewniające solidną wytrzymałą 
konstrukcję wysokiej jakości.

Dno pojemnika zaprojektowano specjalnie dla 
zapewnienia odporności na uderzenia i na 
wypadek upadku. 

Pojemnik wyposażono w podnóżek znajdujący się 
u dołu w tylnej części, ułatwiający przechylanie 
pojemnika w celu jego przemieszczania. 

Różne warianty dostosowane do rodzaju 
odpadów: papieru i tektury, szkła, opakowań z 
tworzyw sztucznych, odpadów organicznych itp. 

Duży obszar wolnego miejsca na korpusie i 
pokrywie w celu dostosowania do indywidualnych 
potrzeb klienta. 

Pojemniki opatrzone oznaczeniem CE 
stanowiącym deklarację producenta, że poziom 
hałasu wytwarzanego przez pojemnik jest zgodny 
z wymogami dyrektywy Parlamentu Europejskiego 
nr 2000/14/WE. 

Produkt uzyskał certyfikat instytucji TÜV SÜD 
Product Service GmbH zgodnie z normą  
europejską EN 840: 2012. 

Zalety produktu

>> Wyposażenie na miarę 
wszelkich potrzeb

Chip 
elektroniczny

Numeracja

System 
wyciszania 

Łatwo ustawiany 
w stosie

Taśmy 
odblaskowe

 Zamek

>>
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Wariant C240-litrowy H

Wariant C120-litrowy H

Produkty CONTENUR



W kwietniu tego roku odbyło się seminarium zatytułowane 
“Innowacyjność w gospodarce odpadowej w obiegu 
zamkniętym” w siedzibie Wyższej Szkoły Technicznej 
Inżynierów Leśników (hiszp. Escuela Técnica Superior 
de Ingenieros de Montes), należącej do Uniwersytetu 
Politechnicznego w Madrycie, zorganizowane przez Katedrę 
Ochrony Środowiska Ecoembes.

Pierwsza część forum dotyczyła tematyki związanej z 
zagospodarowaniem i przetwarzaniem  odpadów jako 
częścią gospodarki w obiegu zamkniętym. W drugiej części 
spotkania omówiono działania w zakresie wdrażania nowych 
technologii do tradycyjnej zbiórki odpadów.

Pan Jorge Gutierrez – dyrektor handlowy i członek Komisji 
ds. Innowacyjności firmy Contenur – zapewnił, że “w naszej 
pracy innowacyjność stanowi gwarancję przetrwania 
firmy” i oświadczył, że w przyszłości “będziemy stawiali na 
pojemniki lepiej dostosowane do inteligentnych miast, zdolne 
rejestrować i przesyłać informacje otwartymi systemami 
celem zwiększania i ulepszania recyklingu”. Podkreślił 
również, że CONTENUR jest zaangażowany w pracę nad 
innowacyjnymi rozwiązaniami, które przybliżą konsumentom 
nawyki recyklingu i uświadomią użytkownikom ich wagę.

GOSPODARKA ODPADOWA W OBIEGU ZAMKNIETYM: innowacyjność 
jako siła napędowa
Pan Jorge Gutierrez  – dyrektor handlowy CONTENUR –  wziął udział w forum pt. “Innowacyjność w gospodarce 
odpadowej w obiegu zamkniętym” zorganizowanym przez Katedrę Ochrony Środowiska Ecoembes (hiszp. Cátedra 
Ecoembes de Medio Ambiente)

>> 04
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CONTENUR podpisał z władzami miejskimi Getafe umowę 
o współpracy w zakresie promowania zatrudnienia, której 
głównym celem jest ułatwienie dostępu do zatrudnienia 
bezrobotnych w Getafe. Poprzez to nowe porozumienie 
CONTENUR wzmacnia zaangażowanie w kwestiach 
kształcenia zawodowego i integracji zawodowej 
skierowanych głównie do osób bezrobotnych.

Wśród wielu innych inicjatyw CONTENUR zobowiązał się 
do promowania kampanii szkoleniowych przeznaczonych 
dla konkretnych grup zawodowych i działalności w obrębie 
swojej branży, do udostępnienia własnych zakładów na 
prowadzenie szkoleń zawodowych i kursów o szczególnym 
znaczeniu oraz do przyjmowania uczniów odbywających 
szkolenia związane z  sektorem działalności firmy na 
praktyki niezawodowe.

CONTENUR i władze miejskie Getafe podpisują porozumienie w sprawie 
integracji zawodowej

CONTENUR wzmacnia zaangażowanie 
w kwestiach kształcenia zawodowego i 

integracji zawodowej“ ”



Zarządzanie pozycją lidera w procesie ekspansji międzynarodowej w 
firmie CONTENUR – Forum Amec 

Z drugiej strony podkreślił fakt, że przemysł powinien 
stanowić przynajmniej 20% produktu krajowego brutto, 
a innowacja przynajmniej 2%, co pozwoli na przejście 
z aktualnego modelu przemysłu do przemysłu 4.0 na 
drodze innowacji i ułatwi zmianę wymiaru, podnosząc 
konkurencyjność przedsiębiorstw przemysłowych.

Nowa era, w której talent jest ważniejszy niż kapitał

W czasie tegorocznej edycji dyrektor zarządzający 
firmy CONTENUR, Pan Iñigo Querejeta, wziął 
udział w debacie zatytułowanej “Siła napędowa 
lidera”, odpowiadając na pytania na temat tego, 
w jaki sposób CONTENUR zarządza zasobami 
ludzkimi i jakie narzędzia i środki wykorzystuje 
dyrekcja, aby zapewnić firmie pozycję lidera.

Wnioski przedstawione przez Pana Iñigo Querejeta 
opierały się na dwóch filarach: “w jaki sposób dyrekcja 
powinna dotrzeć z projektem do pracowników” i “w 
jaki sposób należy przyciągać talent, który umożliwi 
firmie dalszy rozwój i tworzenie wartości dodanej”.

30 czerwca obyła się w siedzibie IESE Business School 
w Barcelonie trzecia edycja Forum AMEC zatytułowana 
“Ekspansja międzynarodowa a pracownicy”. Jest to 
główne forum poświęcone zagadnieniu ekspansji 
międzynarodowej przedsiębiorstw przemysłowych. 
Forum ma 45 lat doświadczenia w promowaniu 
ekspansji międzynarodowej firm przemysłowych.

Tegoroczne Forum AMEC 2016 skupiło się na 
prowadzeniu debaty na temat pracowników 
jako kluczowego czynnika dla konkurencyjności 
przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych.

Prezentacja Forum

Pan Manel Xifra, prezes AMEC, stowarzyszenia 
umiędzynarodowionych przedsiębiorstw 
przemysłowych, dokonał prezentacji Forum AMEC 
2016, podkreślając, że “organizacja AMEC została 
utworzona, aby wspierać działalność eksportową 
firm przemysłowych”, a także uwypuklił znaczenie 
wskaźnika solidności ekspansji międzynarodowej i 
jego wzrost w stosunku do 2014 roku (o ponad 3%).
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Występ dyrektora zarządzającego CONTENUR, Pana Iñigo Querejeta, w czasie trzeciej edycji Forum AMEC

Aktualności CONTENUR
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>> 05
ODDŹWIĘK W PRASIE

Media

Ponad 20 wzmianek prasowych,
Ponad 20 ogłoszeń w 6 różnych krajach,
Ponad 20 różnych modeli bannerów, które znacznie zwiększyły wpływ 
medialny i widzialność przedsiębiorstwa po wprowadzeniu nowego 
wizerunku firmy w 2015 roku. 

Prasa CONTENUR



Benedykt Wąż, kierownik produkcji w Mielcu (Polska)

Dołączył do zespołu Contenur Polska jako kierownik produkcji w zakładzie 
w Mielcu. Z wykształcenia jest inżynierem przemysłowym i ma rozległe 
doświadczenie w pracy w firmach wielonarodowych, w których zajmował się 
koordynacją i nadzorowaniem zakładów produkcyjnych, administrowaniem 
personelu i analizą konkurencji.

Arnaud Saint Honore, manager sprzedaży na region 
zachodni (Francja)

Dołączył do Grupy CONTENUR jako manager sprzedaży w zachodniej 
Francji. W ciągu ostatnich dziesięciu lat pracował w przemyśle dla firm 
specjalizujących się w sprzedaży środków ochrony osobistej. W tym czasie miał 
okazję nawiązać bezpośrednią współpracę z francuskimi gminami i organami 
administracji państwowej.

Dołączyła do Grupy 
CONTENUR jako manager 
sprzedaży w północno-
wschodniej Hiszpanii. 
Uzyskała dyplom magistra
nauk o morzu, a ponadto 
ukończyła studia magisterskie 
na EOI Business School 
na kierunku inżynierii i 
zarządzania środowiskiem. 
Ma ponad dziesięcioletnie 
doświadczenie na stanowisku 
kierownika projektu w 
sektorze recyklingu.

Dołączył do Grupy 
CONTENUR jako manager 
sprzedaży w północnej 
Hiszpanii. Z wykształcenia 
jest inżynierem elektrykiem 
i ma ponad 17-letnie 
doświadczenie w pracy w 
firmach związanych z 
sektorem gospodarki 
odpadami, w których 
piastował różne stanowiska 
związane z zarządzaniem 
zespołami i kluczowymi 
klientami.
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Asier Villanueva, manager sprzedaży 
na region północnej Hiszpanii

Sofia Boente, manager sprzedaży na 
region północno-wschodniej Hiszpanii

Dołączył do Contenur jako 
dyrektor przemysłowy w 
zakładach w Getafe i Mielcu. 
Ma ogromne doświadczenie 
uzyskane w czasie pracy w 
Grupie Antolín, w której 
piastował różne stanowiska 
kierownicze w ciągu 
ostatnich 10 lat. Ma rozległe 
doświadczenie w zakresie 
metody Lean Manufacturing, 
zakupów i nadzorowania 
zarządzaniem przemysłowym.

Dołączył do Contemar 
Ambiental – brazylijskiej 
firmy należącej do Grupy 
CONTENUR – jako 
dyrektor zarządzający. Ma 
wieloletnie doświadczenie na 
kierowniczych stanowiskach 
w przedsiębiorstwach z 
naszego sektora oraz branż 
pokrewnych w Hiszpanii i 
Brazylii.

Álvaro Godino, 
Dyrektor przemysłowy 

Ignacio Arriola, dyrektor 
zarządzający Contemar Ambiental
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