
Producenci produktów konsumpcyjnych są aktualnie pod wielką presją, aby
utrzymać linie produkcyjne w działaniu, jednocześnie zapewniając najwyższe
środki bezpieczeństwa. „Przemysł żywieniowy i farmaceutyczny od zawsze
stosował restrykcyjne wymagania w tym zakresie. Obserwujemy również, że
klienci chemikaliów i towarów konsumpcyjnych rozważają podwyższenie
poziomu higieny ze względu na obecną sytuację” – Michał Bugała Project
Manger Biflinger Tebodin. 
 
Jednym z pionierów w tym zakresie jest L’Oreal, firma której Bilfinger
Tebodin pomaga poprawić warunki higieniczne w fabryce pod Warszawą.
Nasze zespoły współpracują nad opracowaniem optymalnych rozwiązań w
celu podniesienia poziomu higieny na terenie zakładu. Wiąże się to nie tylko
z ponownym opracowaniem projektu pomieszczeń pomiędzy
poszczególnymi strefami higienicznymi, ale również rewizję procesów
logistycznych wewnątrz budynku. 
 
Po uzgodnieniu rozwiązań Bilfinger Tebodin rozpocznie opracowywanie
projektu koncepcyjnego obszarów przebudowy i lokalizacji sprzętu. Wszelkie
zmiany będą służyć jednemu celowi – zwiększeniu poziomu higieny zakładu i
zapewnieniu bezpieczeństwa pracownikom.
 
„Opracujemy najbardziej efektywny schemat przepływu pracowników biorąc
pod uwagę proponowane zmiany. Posiadanie ekspertów w zakresie
konsultingu w branży łańcucha dostaw umożliwia firmie Bilfinger Tebodin
doradzanie klientom jak zorganizować proces produkcyjny w sposób
oszczędny. Niektóre procesy mogą zostać zautomatyzowane, w przypadku
innych prosta zmiana układu może pomóc obniżyć koszty liczby
zaangażowanych pracowników” – mówi Michał. 

„Zakład produkcyjny w Warszawie to największa
fabryka L'Oréal na świecie. Najwyższa jakość
produktów jest dla nas zasadnicza. Rynek
kosmetyczny przechodzi obecnie zmiany,
konsumenci wymagają coraz bardziej naturalnych
produktów, wyprodukowanych z surowców BIO, z
ograniczoną ilością konserwantów. Produkcja tak
delikatnych kosmetyków, zbliża nas do branży
spożywczej, lub nawet farmaceutycznej. Robimy co
w naszej mocy, żeby sprostać restrykcyjnym
wymaganiom i dostosować zakład do nowych
wyzwań.
 
„Dzisiaj, w obliczy kryzysu związanego z Covid-19,
nasze starania stają się jeszcze ważniejsze. Zakład
produkcyjny w Warszawie wraz z Grupą L’Oréal
wdrożył program solidarności, w celu wsparcia
interesariuszy w walce z koronawirusem. Istnieje
wiele działań, takich jak produkcja wodno-
alkoholowych żelów do rąk, żelów pod prysznic,
mleczek do ciała, szamponów, które są
przekazywane polskim szpitalom. Projekt fabryki w
zakresie higieny jest kluczowy w celu zapewnienia
pracownikom bezpiecznych warunków pracy. 
Bez dobrze chronionego i zaangażowanego zespołu,
program solidarności nie byłby możliwy.” 
 

Ewa Urbaniak 
Dyrektor Generalny Zakładu Produkcyjnego

L’Oréal w Warszawie 
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się więcej ze strony

internetowej L’Oreal.
W celu uzyskania dodatkowych informacji należy skontaktować się z
naszymi ekspertami branży spożywczej. Aby uzyskać szczegółowe
informacje na temat doradztwa dotyczącego łańcucha dostaw,
skontaktuj się z Łukaszem Warzec. 

BILFINGER TEBODIN www.tebodin.bilfinger.com

 
W celu walki z pandemią Covid-19, sektor kosmetyczny podejmuje intensywn starania, rozpoczynając produkcję środków
dezynfekujących i żelów wodno-alkoholowych. L'Oréal jest jedną z firm wspierających tę inicjatywę. W polskiej fabryce
firma zmieniła jedną z linii produkcyjnych na linię produkcji środków dezynfekujących. Jednakże, nie chodzi tylko o
sytuację kryzysową: firma rozważa długoterminowe ulepszenia w zakresie rozwiązań higienicznych i bezpieczeństwa
pracowników. Bilfinger Tebodin wspiera L’Oreal w tej inicjatywie, będąc powtarzalnym klientem firmy.

https://www.loreal.com/group/our-activities/our-response-to-covid19
https://www.tebodin.bilfinger.com/markets/food-beverage-agro/
https://www.tebodin.bilfinger.com/
https://www.vogue.fr/beauty-tips/article/lvmh-loreal-beauty-companies-producing-hand-sanitizer-to-help-hospitals

