
 
 

  

 

 
  

Bytów 02.06.2014  JAKUB BŁASZCZYKOWSKI POLECA DRUTEX 
 

 
DRUTEX, największy producent okien i drzwi w Europie, zyskał kolejnego, trzeciego już 

światowej klasy piłkarza,  do zbliżającej się międzynarodowej kampanii reklamowej. Poza 

Philippem Lahmem i Andrea Pirlo, którzy są ambasadorami marki już od marca br., w 

drużynie DRUTEX-u grał będzie również kapitan polskiej reprezentacji w piłce nożnej oraz 

zawodnik Borussii Dortmund -  Jakub Błaszczykowski.  

 

Dzięki zaangażowaniu światowych ikon piłki nożnej: Jakuba Błaszczykowskiego, Philipp 

Lahma i Andrea Pirlo, DRUTEX kontynuuje swoją strategię wzmacniania obecności na 

rynkach międzynarodowych. Wsparcie ze strony gwiazd światowego futbolu ma służyć 

wzrostowi rozpoznawalności marki DRUTEX za granicą, a szczególnie w Niemczech i we 

Włoszech, gdzie firma już dziś dysponuje silną siecią dystrybucji.  

 

„DRUTEX zalicza się do najbardziej renomowanych przedsiębiorstw w naszym kraju. To dla 

mnie ogromny zaszczyt, że mogę współpracować z przedsiębiorstwem tej klasy. Firma wciąż 

potwierdza swój międzynarodowy poziom i tak jak ja  daje z siebie wszystko, żeby oferować 

produkty wysokiej jakości. Tak więc, wspólnie podążamy tą samą drogą, bo łaczy nas 

podobne podejście. . ” – mówi Jakub Błaszyczkowski.  

 

„Cieszę się, że do naszej drużyny dołączył kolejny wysokiej klasy zawodnik. Jakub 

Błaszczykowski jest synonimem doskonałych umiejętności, profesjonalizmu i prestiżu. To 

marka sama w sobie. Brakowało nam jeszcze polskiego akceptu w naszej międzynarodowej 

drużynie. Dzięki temu transferowi nasz zespół składa się już z trzech doskonałych 

sportowców, którzy wyróżniają się:  ogromnym doświadczeniem, precyzją i skutecznością 

działania oraz wielką pasją do tego, co robią. ” – powiedział Leszek Gierszewski, prezes 

DRUTEX. 

 

Przygotowana kompleksowa kampania reklamowa obejmuje spoty telewizyjnie w wiodących 

stacjach w Polsce i za granicą. Towarzyszy temu szeroko zakrojona kampania promocyjna w 

Internecie i w prasie. Dodatkowe wsparcie zapewnią promocje i  konkursy z nagrodami oraz 

działania za pośrednictwem serwisów społecznościowych.  

 

DRUTEX już od wielu lat jest aktywnym sponsorem i partnerem sportu. Świadczy o tym 

sponsorowanie dwóch polskich klubów piłkarskich, w tym I-ligowej DRUTEX-Bytovii oraz 



 
 

  

warszawskiej Polonii. Firma uczestniczy również w szeregu projektach i wydarzeniach 

dotyczących polskiego sportu. 
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INFORMACJE DLA MEDIÓW 

 

DRUTEX S.A. jest największym  producentem stolarki okienno - drzwiowej w Europie. 

Spółka rozpoczęła działalność w 1985 roku i  obecnie sprzedaje swoje produkty w większości 

krajów europejskich, USA, Kanadzie, Meksyku, Australii i na Bliskim Wschodzie.   

W swojej ofercie, oprócz produktów z PVC, DRUTEX posiada, również okna, drzwi i fasady 

z aluminium i drewna, jak również rolety.  Firma, jako jedna z niewielu w branży, jest 

również producentem szyb zespolonych oraz wytwarza własne profile PVC - GL System. 

Obecnie potencjał przedsiębiorstwa pozwala na produkcję 5000 okien na dobę, co czyni firmę 

niekwestionowanym liderem w branży stolarki  

w Europie. Jednocześnie produkty firmy charakteryzują się zaawansowaniem 

technologicznym i innowacyjnością, dzięki czemu wyznaczają standardy na 

międzynarodowym rynku stolarki  

i odpowiadają wymaganiom klientów. 

Spółka jest firmą nowoczesną, stosującą w procesie produkcyjnym najnowsze rozwiązania 

technologiczne dopasowane do oczekiwań Klientów. Produkty znajdują uznanie w oczach 

nabywców, dzięki doskonałym rezultatom w zakresie energooszczędności jak również 

nowoczesnemu designowi i ponadprzeciętnej funkcjonalności, co jest odzwierciedlone  

w licznych nagrodach i wyróżnieniach, takich jak: Złoty Laur Klienta, Ambasador Polskiej 

Gospodarki, Filar Polskiej Gospodarki, Lider Polskiego Biznesu, Solidna Firma, Top Builder, 

Diament Forbesa, Medal Europejski, Gazele Biznesu, EU Standard, Kryształowy Profil, 

Dobra Firma, Zielona Marka i wiele innych.  

Celem firmy jest tworzenie najnowocześniejszych produktów, inwestycje w innowacyjne 

rozwiązania i budowanie dynamicznej sieci sprzedaży gwarantującej optymalizację podaży  

i procesów zaopatrzenia wciąż powiększającej się bazy Klientów. 

Siedziba firmy znajduje się w Bytowie, w woj. pomorskim. Tam też znajduje się centrum 

logistyczne Spółki dysponujące flotą ponad 180 nowoczesnych pojazdów, dzięki czemu,  
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w połączeniu ze sprawnością działania, firma zapewnia najkrótsze na rynku terminy realizacji 

zamówień (do 7 dni w całej Europie), co zdecydowanie wyróżnia firmę  na rynku. 

W 2013 roku firma osiągnęła przychód na poziomie 480 mln zł, a sprzedaż zagraniczna firmy 

sięgnęła ok. 70%. Firma jest jednym z największych pracodawców  

w województwie i zatrudnia  ponad 1840 osób. Dynamiczny wzrost przychodów  

i zatrudnienia jest wynikiem rosnącego popytu na produkty firmy. Obecnie DRUTEX 

realizuje jedną z najważniejszych inwestycji w historii firmy, związaną z budową 

Europejskiego Centrum Stolarki, wartą w sumie ok. 200 mln zł.. Pierwszy etap inwestycji  

firma planuje oddać w II kwartale  2014 roku, co pozwoli firmie na podwojenie mocy 

produkcyjnych. 

DRUTEX S.A. jest również firmą społecznie odpowiedzialną, a polityka społecznej 

odpowiedzialności biznesu jest wpisana w strategię działania firmy. Spółka angażuje się  

w akcje mające na celu wspieranie potrzebujących. DRUTEX wspiera m.in. Fundację 

Kiwanis, pomagając dzieciom chorym, znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej  

i życiowej. Firma pomogła również podopiecznym Fundacji „Równe Szanse” Dariusza 

Michalczewskiego. Poza tym angażuje się w lokalne inicjatywy. Dzięki temu dziś, DRUTEX 

postrzegany jest jako firma rzetelna, uczciwa i otwarta na potrzeby społeczeństwa. 

 

 

 

 

 

 


