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TORSTEN JANSSON
Nasz lider, niezwykła postać. Twórca New Wave Group,
wybrany przez Ernst&Young w 2003 r. Przedsiębiorcą
Roku, wiceprezes TEXET Poland Sp. z o.o

Jestem bardzo dumny z Texet Poland i wszystkich naszych pracowników w Polsce! Mam nadzieję, że rocznica będzie udana, tego wam życzę. Jestem przekonany,
że Texet Poland ma fantastyczną przyszłość przed
sobą! Dziękujemy Wam wszystkim, którzy przyczynili
się do powstania tej odnoszącej sukcesy firmy!
Torsten Jansson, CEO New Wave Group
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Umowa dystrybucyjna
ze szwedzką firmą
New Wave Group

Wprowadzenie do Polski
marki Sagaform

2000

2008

1994

2007

2010

Założenie
firmy SEIKA

Wejście firmy SEIKA
w struktury New Wave Group

Sponsoring Teamu
Rajdowego
Tomasza Kuchara
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Podpisanie umowy z PZŻ

Rozszerzenie dystrybucji
o markę D.A.D

Nowy magazyn i biuro
o łącznej powierzchni
2 000m2, zlokalizowane
w YouNick Technology Park

XV rocznica
działalności
TEXET Poland

2013

2017

2022

2014

2019

Dystrybucja na kraje
Europy Centralnej
i Wschodniej

Wprowadzenie do Polski
marki Cottover
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TEXET POLAND
POCZĄTKI FIRMY
Podwaliną firmy Texet Poland
jest założona przez mnie w 1994
roku firma Seika. Zaczynaliśmy
od dystrybucji detalicznej produktów amerykańskiej marki Fruit of
the Loom (FOTL) oraz francuskiej
marki NAF NAF. Wkrótce rozpoczęliśmy dystrybucję produktów
FOTL także pod nadruki do B2B.
Nowe milenium przyniosło istotne wydarzenia dla firmy. Przedstawiciele marek James Harvest
Sportswear oraz Printer Active

Wear ze szwedzkiej grupy New
Wave Group, widząc nasz dynamiczny rozwój w branży odzieży reklamowej zaproponowali nam dystrybucję ich produktów w Polsce.
Wspomniane marki były, co prawda, istotnie droższe od FOTL,
ale oferta była znacznie szersza,
a jakość nieporównywalnie wyższa. Okazało się, że właśnie takich
towarów oczekiwał dynamicznie
rozwijający się polski rynek promocyjny. Współpraca firmy Seika

z New Wave Group stanowiła początek budowania nowego segmentu premium na rynku odzieży
promocyjnej w Polsce i Centralnej
Europie. W ciągu zaledwie dwóch
lat osiągnęliśmy wielomilionową
sprzedaż produktów marek James
Harvest oraz Printer ubierając setki czołowych firm w Polsce.
W 2007 roku weszliśmy w struktury New Wave Group, a Seika
zmieniła nazwę na Texet P
 oland.
Wskutek tychże zmian m.in.
w Poznaniu powstał nasz polski
magazyn oraz rozszerzyliśmy dystrybucję o nowe marki (Sagaform,
Projob). Obecnie Texet 
Poland
ma blisko tysiąc partnerów (agencji reklamowych i pośredników
B2B) w całej Polsce.
Od 2014 roku dynamicznie rozwijamy także eksport naszych produktów poprzez dystrybutorów
w 10 krajach w Europie Centralnej
i Wschodniej.

dr Mariusz Szeib
prezes Texet Poland

Nie ma rzeczy niemożliwych,
a co najwyżej trudne.
James Harvest – Adds profile to your business
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STRATEGIA I ROZWÓJ
Od samego początku konsekwentnie dostosowujemy ofertę globalnego koncernu New Wave Group
oraz to, co się dzieje w Europie
Zachodniej do naszego lokalnego
rynku. Sukcesywnie wprowadzaliśmy marki, które miały potencjał
na dynamicznym polskim rynku.
Kluczowa była decyzja o skupieniu
się na dystrybucji wyłącznie za pośrednictwem agencji reklamowych tak samo jak na Zachodzie.
Odpowiednia strategia i sprawne
działania marketingowe sprawiły,
że zbudowaliśmy bardzo wysoką
świadomość naszych marek zarówno wśród naszych dostawców,
jak i konsumentów.
Bardzo ważnym elementem naszego rozwoju był sponsoring
sportowy. Od 2010 roku nawiązaliśmy współpracę z Tomaszem
Kucharem i jego teamem rajdo
wym, a w 2013 wprowadziliśmy
odzież żeglarską D.A.D. co doprowadziło do zaopatrywania kadry

narodowej Polskiego Związku Żeglarskim, Akademii Kusznierewicza
oraz wielu żeglarskich wydarzeń.

Tomasz Barudin
Dyrektor ds. sprzedaży
i marketingu Texet Poland

Aktualnie nie tylko marka 
James
Harvest Sportswear jest powszechnie rozpoznawalna na polskim rynku B2B, ale również
Printer Essentials, Printer Red,

D.A.D., S
agaform czy niedawno
wprowadzona, ekologiczna marka
Cottover.
PLANY NA PRZYSZŁOŚĆ
Planujemy konsekwentnie kontynuować rozwój firmy zarówno
w Polsce, jak i w krajach Europy
Centralnej i Wschodniej. Zamierzamy jeszcze lepiej wspierać
naszych klientów, ponieważ ich
sukces jest naszym sukcesem.
Ponadto w najbliższej przyszłości
m.in.: mocno stawiamy na ulepszenie jakości serwisu logistycznego, rozbudowę platformy B2B
do zamawiania online oraz kwestie ekologiczne związane z naszą
działalnością.
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NEW WAVE GROUP NA ŚWIECIE
Właścicielem Texet Poland jest
firma New Wave Group specjalizująca się w tworzeniu, nabywaniu
oraz rozwijaniu marek w sektorach
odzieży reklamowej i roboczej,
upominków i produktów wyposażenia wnętrz. Grupa ma w swoim
portfolio ponad 40 marek, które są
dystrybuowane zarówno na rynku
promocyjnym, jak i na rynku detalicznym.
Grupa ma swoje biura produkcyjne
m.in.: w Hisings Kärra (Szwecja),

Szanghaju (Chiny), Dhace (Bangladesz), Ho Chi Minh (Wietnam)
oraz Bengaluru (Indie). Dzięki nim
sprawuje bezpośredni nadzór nad
całym proceses powstawania
i dystrybucji oferowanych towarów, począwszy od koordynacji
projektu, produkcji, magazynowania aż do sprzedaży i dystrybucji
produktów.

miczność w zakresie zarządzania
firm na lokalnych rynkach. Kluczem jest zachowanie tzw. „ducha
przedsiębiorczości” przy jednoczesnym korzystaniu z korzyści
płynących z przynależności do pokaźnej grupy firm. New Wave
Group posiada zarządza około 70
firmami na całym świecie, m.in.:
w Szwecji, Belgii oraz USA.

New Wave Group jest organizacją
o zdecentralizowanej strukturze,
co przekłada się na dużą autono-

KRAJE
NORDYCKIE 42%

CENTRALNA
EUROPA 17%
STANY
ZJEDNOCZONE
I KANADA 26%

New Wave Group na świecie
Spółki dystrybutorzy grupy:
Szwecja, Austria, Belgia, Kanada, Chiny, Dania, Finlandia,
Francja, Niemcy, Wielka Brytania, Irlandia, Włochy, Holandia,
Norwegia, Polska, Hiszpania, Szwajcaria i Stany Zjednoczone.
Nasze biura produkcyjne:
Szwecja, Szanghaj (Chiny), Dhaka (Bangladesz), Ho Chi Minh
City (Wietnam), Bengaluru (Indie).
Proporcja sprzedaży
Dystrybucja zawieszona
(Rosja)
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POŁUDNIOWA
EUROPA 8%

POZOSTAŁE
KRAJE 7%

C S R

SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU
Głęboko wierzymy, że jako ludzie mamy wrodzone poczucie sprawiedliwości.
Wierzymy w zrównoważony rozwój naszej firmy oraz to, że można połączyć biznes
z odpowiedzialnością społeczną. Ostatnie lata pandemii upewniły nas, że troska
o ludzi i o planetę to jedyny właściwy kierunek.

MATERIAŁY
New Wave Group od lat tworzy
klasyczne, trwałe produkty, które
są użytkowane przez długi czas.
NWG wspiera produkcje organicznej bawełny przy współpracy
z organizacją non-profit Textile
Exchange, jest członkiem szwedzkiej organizacji The 
Swedish
Chemicals Group at Swerea
IVF wspierająca nasze działania
na rzecz zmniejszenia lub zastąpienia substancji chemicznych.
Coraz więcej produktów posiadają certyfikat OEKO-TEX wskazujący, że przeszły niezależną kontrolę całego łańcucha wartości
i są przyjazne dla skóry. To tylko
część współpracy i certyfikatów
potwierdzających naszą odpowiedzialność społeczną.
MATERIAŁY
Konsekwentnie
przechodzimy
na wykorzystywanie materiałów przyjaznych dla środowiska.
Coraz więcej ubrań jest uszyta
z bawełny organicznej, czyli bez
użycia chemicznych pestycydów,
sztucznych nawozów i modyfikacji genetycznej (GMO), które
są szkodliwe dla natury, dla gleby
oraz dla ludzi pracujących przy
uprawie bawełny. Także poliester
stosowany do produkcji w coraz
większej ilości modeli pochodzi

LUDZIE

SADZENIE
DRZEW

z recyklingu zapewniając drugie
życie dla butelek PET. Na przykład do wyprodukowania 1 kurtki
z linii Printer Prime wykorzystujemy około 55 butelek PET. Również systematycznie zmieniamy
materiały do pakowania na ekologiczne, czyli np. papier z recyklingu oraz torby z biokompostowalnego materiału (PLA).
LUDZIE
New Wave Group jest zawsze blisko produkcji swoich wyrobów.
Posiadamy własne oddziały zakupów, które odpowiadają za zaopatrzenie i kupno, co umożliwia
nam bliską współpracę z naszymi
dostawcami oraz aktywne monitorowanie ich działań. Nasz zespół CSR pracuje w różnych działach zakupów- są to pracownicy
zatrudnieni na pełen etat, których
głównym zadaniem jest monitorowanie i wspieranie działalności
dostawców w wymiarze społecznym i ekologicznym. Jesteśmy
członkiem światowej organizacji
BSCI (Business Social Compiance
Initiative), której zadaniem jest
poprawa warunków pracy w łańcuchu dostaw. Marka Cottover
jest produkowana zgodnie z wymogami organizacji Fairtrade.
Dzięki temu mamy pewność,

CELE

że warunki pracy w fabrykach
są odpowiednie, pracownicy traktowani z należytym szacunkiem
i zgodnie z prawem.
SADZENIE DRZEW
W Polsce postanowiliśmy wziąć
udział w inicjatywie serwisu
posadzimy.pl, polegającym na sadzeniu drzew w naszym imieniu.
Od 2021 roku 1% wartości zamówionych produktów ekologicznej
marki Cottover, linii Printer Prime
oraz wybranych produktów z materiałów przyjaznych środowisku
przekazujemy na sadzenie drzew
w Polsce.
CELE
Dążymy do nieustannego doskonalenia oraz stopniowej zmiany
wykorzystywania
materiałów
ze standardowej bawełny i poliestru na organiczną i z recyklingu.
Wzmacniamy nasz zespołu CSR,
który pracuje z nieustającą determinacją i zaangażowaniem,
co przyczynia się do sukcesu
naszej firmy. Sprawiedliwe wynagrodzenia, działania na rzecz
przyrody i poszanowanie praw
człowieka to najważniejsze cele
na nadchodzące lata.
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MISJA I WIZJA
NASZA MISJA
Budujemy silne relacje z naszymi klientami, zapewniamy kompleksową ofertę artykułów promocyjnych
oraz zwiększamy świadomość społeczną na temat
zrównoważonej mody w B2B.
NASZA WIZJA
Naszym celem jest konsekwentna zmiana materiałów ze standardowych na wykonane z naturalnych,
organicznych i wtórnych surowców.

WARTOŚCI
LUDZIE
Od początku naszej działalności najważniejsi są dla
nas ludzie w odniesieniu zarówno do klientów, jak
i pracowników firmy. Dbamy o partnerskie relacje,
wyciągamy pomocną dłoń do naszych kontrahentów
na każdym etapie sprzedaży. Jednocześnie szanujemy się wewnątrz firmy, podchodzimy z troską i uwagą
do naszych ludzi. Zapewniamy stabilne zatrudnienie
i nie, nie jest to banał rekrutacyjny, wiele osób w naszej firmie pracuje od początku jej istnienia!
PLANETA
Zgodnie z naszą wizją rozwoju nasze wartości wzbogaciły kwestie związaną z naszą planetą. Dojrzeliśmy
do tego, że ekologia nie jest indywidualną sprawą jednostki, to coś co dotyczy nas wszystkich jako społeczeństwa. Nie ma planety B i każdy z nas musi dbać
o środowisko, zwłaszcza biznes tekstylny.
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NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

GAZELE BIZNESU 2016, 2017, 2018, 2019

NAJWYŻSZA JAKOŚĆ QUALITY INTERNATIONAL Q1 2021

GEPARD BIZNESU 2015, 2016,2017,2018

2021

DOBRY PRACODAWCA 2021,2022 / DOBRA FIRMA 2021,2022 / EKO FIRMA 2019,2022

DIAMENTY FORBESA 2020

SUPERGIFT 2017, 2018, 2019, 2020, 2021

FIRMA GODNA ZAUFANIA 2021, 2022
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REKOMENDACJE
Z TEXET współpracowaliśmy przy okazji konferencji I marketing, gdzie wspólnie stworzyliśmy dla uczestników koszulki z bawełny organicznej. T-shirty bardzo nam się podobały, a do tego
były naprawdę dobre jakościowo. Co szczególnie istotne, wytrzymały również próbę czasu i kolejne prania nie są im straszne. Polecam :)
Wojciech Markowski
Head of Sales Sprawnymarketing.pl

Od wielu lat współpracujemy z firmą TEXET POLAND. To jedna
z tych firm, które swoimi działaniami marketingowymi stymulują
rozwój branży szeroko pojętych artykułów reklamowych. Jesteśmy wdzięczni za ich wsparcie i zaangażowanie w nasze projekty,
czyli spotkania dla topowych dostawców i agencji - Promo Show
oraz w targi Festiwal Marketingu. Szczerze polecamy TEXET
POLAND jako firmę stawiającą na relacje, jakość i aktywnie
wspierającą rynek artykułów promocyjnych w Polsce.
Robert Załupski
Dyrektor marketingu w OOH magazine

Z firmą TEXET współpracuję od 2 lat przy okazji moich wyzwań
na ośmiotysięcznikach. W roku 2021 roku była to wyprawa na Broad
Peak, zaś w 2022 roku - na K2, drugą górę świata, którą udało mi się
zdobyć jako druga Polka po legendarnej Wandzie Rutkiewicz. W czasie obydwu wypraw miałam okazję przetestować odzież marki James Harvest, którą zrobiła na mnie bardzo pozytywne wrażenie.
Jestem wdzięczna firmie TEXET z wsparcie i do tego - naprawdę
sympatyczną współpracę.
Monika Witkowska
Podróżniczka, himalaistka, żeglarka, pisarka, dziennikarka i przewodniczka wypraw trekkingowych, zdobywczyni szczytu K2 jako druga
Polka w historii
TEXET POLAND od początku swojej działalności jest Członkiem
Polskiej Izby Artykułów Promocyjnych, zawsze aktywnie wspierającym działania organizacji. Firma cieszy się bardzo dobrą opinią
na rynku i oferuje produkty bardzo dobrej jakości. Głównie odzież
reklamową jak również piękne i użyteczne artykuły wyposażenia
do domu marki Sagaform. Produkty firmy TEXET można kupić tylko i wyłącznie za pośrednictwem agencji reklamowych. To bardzo
ważne na rynku reklamowym - przejrzysta polityka firmy. TEXET
to firma, która budując swoja strategię bazuje na społecznej odpowiedzialności biznesu, co się bardzo ceni w dzisiejszych czasach.
Katarzyna Wojniak
Dyrektor Generalny w Polska Izba Artykułów Promocyjnych
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Produkty z portfolio TEXET POLAND służą nam od kilkunastu
lat. Wcześniej w zespołach rajdowych i rallycrossowych, obecnie
w Driveland, gdzie profesjonalny wizerunek jest kluczowy. Dlatego, wybór marek James Harvest Sportswear, ProJob był naturalny
wyborem. Odzież z oferty TEXET sprawdza się zarówno jako bardziej reprezentatywna, ale także robocza. Marki odzieżowe James
Harvest Sportswear oraz Projob są gwarancją elitarnego wyglądu
członków moich organizacji.
Tomasz Kuchar
Kierowca rajdowy i wielokrotny Mistrz Polski w Rajdach
Samochodowych oraz w Rallycross
Z miłą chęcią polecam TEXET jako rzetelnego partnera,
w szczególności w zakresie solidnych i wygodnych ubrań. Miałem
przyjemność użytkować wiele modeli produktów marki D.A.D.
i James Harvest i potwierdzam, że są na bardzo wysokim poziomie.
Piotr Myszka
Olimpijczyk Rio 2016, Tokio 2020 w klasie windsurfing RSX,
2-krotny Mistrz Świata i Europy w klasie RSX.

Zmieniając biznes, zmieniamy świat. Marka Cottover, którą poznałam bliżej dzięki TEXET to odpowiedzialny wybór dla firm i dla naszej
wspólnej przyszłości. Dziękuję za zaproszenie do wspólnej edukacji
w zakresie ekologicznej i etycznej mody.
Katarzyna Zajączkowska
Autorka podcastu i książki "Odpowiedzialna Moda"

TEXET zgłosił się do nas z prośbą o szkolenie wewnętrzne zespołu w zakresie idei Sprawiedliwego Handlu, którą jako fundacja
Fairtrade Polska propagujemy. To świadczy, że firma poważnie
podchodzi do kwestii zrównoważonego rozwoju i dążą do faktycznej zmiany w branży tekstylnej. Bardzo cieszymy się, że firma jest
świadoma społecznie i aktywnie prowadzi działania edukacyjne dla
swoich partnerów tym sposobem promując idee bliskie Fairtrade.
Maria Huma
Specjalistka ds. bawełny i tekstyliów w Fairtrade Poland
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PARTNERZY
WARTA POZNAŃ
Współpraca z firmą TEXET jest pewnym rodzajem nobilitacji. Jest to bowiem podmiot, który od dłuższego czasu nas inspirował, bo TEXET ma doskonale opracowane procesy produkcji i dystrybucji, zgodne z zasadami
zrównoważonego rozwoju. Ma też doskonale dopracowaną politykę ekologiczną, do czego my również zmierzamy jako Klub.
Jarosław Żubka
dyrektor ds. marketingu i komunikacji Warty Poznań.

POLSKO-NIEMIECKE KOŁO GOSPODARCZE
W POZNANIU
Jako Polsko-Niemieckie Koło Gospodarcze w Poznaniu (DWK) mieliśmy możliwość poznać naszą firmę członkowską TEXET jako organizację, której bliskie
są idee zrównoważonego działania i wspierania inicjatyw społecznych zarówno globalnie, jak i lokalnie. Nasi członkowie uczestniczą w spotkaniach organizowanych przez TEXET z ogromną przyjemnością i dużym zainteresowaniem,
ponieważ poznajemy na nich nie tylko produkty, ale też i ich otoczenie. Cieszymy się bardzo, że TEXET Poland jest w gronie naszych firm członkowskich.
Zarząd Polsko-Niemieckiego Koła Gospodarczego w składzie:
Przemysław Dąbrowski – Prezes Zarządu
Karolina Barałkiewicz-Sokal – Członek Zarządu
Gerold Voss – Członek Zarządu”

POLSKO-NIEMIECKA IZBA
PRZEMYSŁOWO-HANDLOWA
TEXET to firma niezwykle inspirująca i myśląca przyszłościowo. Zrównoważony rozwój, zarówno w kontekście środowiskowym, jak i społecznym,
oraz dopracowana w szczegółach polityka jakości, są im bardzo bliskie.
Dlatego cieszymy się, że Zarząd i pracownicy firmy dzielą się swoimi doświadczeniami i dobrymi praktykami z pozostałymi firmami członkowskimi
Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej.
Anna Chojnacka
Dyrektor AHK Polska

SCANDINAVIAN-POLISH CHAMBER
OF COMMERCE (SPCC)
TEXET POLAND współpracuje ze Skandynawsko-Polską Izbą Gospodarczą
od 2018 roku, nie tylko jako firma członkowska, ale także jako kontrahent
biznesowy. Wieloletnie kooperacja pozwoliła nam poznać TEXET jako wiarygodnego partnera biznesowego, któremu bliskie są wartości utożsamiane ze skandynawską kulturą biznesową: transparentność, wiarygodność
i zrównoważony rozwój.
Ewa Lisiewska-Szczygieł
PR & Communication Manage
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M A R K I

NASZE MARKI
Odzież reklamowa
James Harvest Sportswear
Printer Essentials
Printer Red
James Harvest & Frost
D.A.D.

Odzież ekologiczna
Printer Prime
Cottover

Odzież robocza
Projob

Torby i akcesoria
Derby of Sweden

Upominki promocyjne
Sagaform
Vakinme
Victorian
ByOn
D&J
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JAMES HARVEST SPORTSWEAR
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JAMES HARVEST SPORTSWEAR
James Harvest Sportswear to klasyczna odzież reklamowa inspirowana ponadczasowym stylem „American College”. Zaprojektowana
z dbałością o najmniejszy detal z wykorzystaniem najlepszych materiałów ma na celu wspierać wizerunek i komunikacje marketingową
firm, które stawiają jakość na pierwszym miejscu.
Marka istnieje od ponad 30 lat, w Polsce jest obecna od 2000 roku.

JAMES HARVEST SPORTSWEAR
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PRINTER ESSENTIALS
Marka Printer to uproszczona koncepcja marki James Harvest
Sportswear. Linia Printer Essentials umożliwia skompletowanie kompleksowego zestawu ubrań promocyjnych w podstawowych i popularnych kolorach. Odziez linii Printer Essentials jest dostępna w szerokim zakresie rozmiarów (nawet do 5XL) oraz jest przystosowana
do pełnej personalizacji np. za pomocą wymiennych pullerów.

PRINTER ESSENTIALS
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PRINTER RED
Printer Red to rozszerzenie koncepcji marki Printer Essentials na bardziej podstawową odzież skupiającą się na firmach potrzebujących
dużych nakładów odzieży w atrakcyjnej, konkurencyjnej cenie.
Odzież reklamowa linii Printer Red ma szeroki zakres rozmiarów (nawet do 5XL) oraz spójną gamę kolorystyczną produktów.

PRINTER
D.A.D. SPORTSWEAR
RED
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PRINTER PRIME
Marka Printer Prime Prime to nowa ekologiczna, dwukolorowa linia
marki Printer składająca się wyłącznie z materiałów organicznych
(bawełna) i z recyklingu (poliester) w kompostowalnym opakowaniu.
Produkcja linii Printer Prime jest bardzo wydajna, zużywa jak najmniej
wody oraz emituje w niewielkim stopniu dwutlenek węgla.

PRINTER
D.A.D. PRIME
SPORTSWEAR
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COTTOVER
Cottover to szeroki zakres odzieży reklamowej, ekologicznej na każdym etapie cyklu życia produktu. Marka posiada liczne, prestiżowe
i wiarygodne certyfikaty potwierdzające zrównoważone podejście
do mody. Każdy produkt jest certyfikowany przez Global Organic
Textile Standard, Fairtrade i OEKO-TEX.

Made with Fairtrade Cotton

COTTOVER
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J.HARVEST & FROST
Koncepcja biznesowej odzieży J.Harvest & Frost powstała z miłości do gatunkowych, dobrze skrojonych, eleganckich ubrań. Marka
powstała w wyniku współpracy James Harvest Sportswear ze znaną
z krawiectwa na miarę, skandynawską marką Frost. Głównym założeniem jest, aby ubrania biznesowe były wyszukane i praktyczne jednocześnie, aby doskonale służyły w każdym momencie dnia, zarówno w pracy, jak i na wieczornym spotkaniu ze znajomymi.
J.Harvest & Frost jest jedyną na polskim rynku artykułów reklamowych marką oferującą kompleksową ofertę koszul biznesowych.

J.HARVEST
D.A.D. SPORTSWEAR
& FROST
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D.A.D. SPORTSWEAR
D.A.D Sportswear to marka najwyższej jakości, szwedzkiej odzieży
sportowej. Produkty od wielu lat służą do ubierania teamów żeglarskich. Marka w latach 2013-2019 była oficjalnym partnerem Polskiego Związku Żeglarskiego.

D.A.D.
D.A.D.
SPORTSWEAR
SPORTSWEAR
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PROJOB, PRIO
Projob to innowacyjna odzież robocza o najwyższym standardzie
przywiązująca dużą wagę do funkcjonalności, wygody i ergonomiki. Marka wykorzystuje w produkcji najtrwalsze dostępne materiały
oraz testuje je pod względem wytrzymałości bardzo skrupulatnie
i rygorystycznie.
Linia Projob Prio jest uproszczoną koncepcją ubrań ochronnych zawierająca podstawowy asortyment w najpopularniejszych kolorach.

PROJOB
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DERBY OF SWEDEN
Koncepcja Derby of Sweden Bags obejmuje szeroki wybór kolorystyczny toreb i plecaków, duże stany magazynowe, przystosowanie
produktów do znakowania oraz bardzo przystępne ceny. Asortyment
marki Derby of Sweden został podzielony na serię Sports, Prestige,
Cooler, Sky, Spirit oraz Melange.

DERBY OF SWEDEN
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A WAY OF LIVING
SAGAFORM, BYON, VICTORIAN,
VAKINME, D&J
Koncept marki Sagaform - A way of living składa się z kilku unikalnych
i silnych marek z kategorii "Wyposażenie wnętrz". Sagaform, ByOn,
Victorian, Vakinme oraz Bagsfirst to szeroki zakres asortymentu łączącego estetykę z funkcjonalnością oraz klasyki z nowoczesnym designem, są wyjątkowe i przykuwające wzrok.
Jedna koncepcja, pięć wyjątkowych marek oraz tysiące możliwości.

SAGAFORM
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&

B U C K

WKRÓTCE
W SPRZEDAŻY

CUTTER & BUCK
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K O N TA K T

Texet Poland Sp. z o.o
biuro@texet.pl
+48 (61) 86 85 671

texet.pl
james-harvest.pl
tg-h.com.pl
cottover.pl
sagaform.com.pl
projob.pl
harvest-frost.pl

Katalogi:

Gdzie nas można znaleźć:
Showroom
Texet Poland, YouNick Technology Park, ul. Krzemowa 1, Złotniki,
62-002 Suchy Las
Targi
Promo Show Professional
Festiwal marketingu
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TEXET Poland Sp. z o.o.
www.texet.pl

