O firmie Nowy Styl
Nowy Styl to europejski lider w zakresie kompleksowych rozwiązań meblowych dla
przestrzeni biurowych i miejsc użyteczności publicznej. W 2019 roku firma zajmowała trzecią
pozycję w europejskim rankingu FEMB1. Unikatowy model biznesowy firmy pozwala
dostarczać klientom usługę wyposażania wnętrz w oparciu o dogłębną analizę specyfiki i
potrzeb klienta, efektywności, organizacji pracy, ergonomii i akustyki. Dzięki doświadczeniu
oraz zapleczu technologiczno-produkcyjnemu każda oferta jest „szyta na miarę".
Dobre zrozumienie potrzeb klientów, innowacyjność i otwarta na zmiany kultura
organizacyjna doprowadziła firmę na pozycję jednej z największych i najbardziej
dynamicznie rozwijających się firm w swojej branży w Europie z przychodami ze sprzedaży
ponad 380 mln euro rocznie. Nowy Styl zatrudnia obecnie ponad 7000 pracowników i ma
swoje przedstawicielstwa w 16 krajach: Polsce, Niemczech, Holandii, Francji, Szwajcarii,
Austrii, Belgii, Wielkiej Brytanii, Czechach, Słowacji, Rosji, Ukrainie, Turcji, Kazachstanie, na
Węgrzech i w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Zatrudniając lokalnych menedżerów i
pracowników firma maksymalnie skutecznie dociera do klientów, dopasowując ofertę i
zapewniając profesjonalny serwis.
Nowy Styl codziennie wyposaża nowe biurowce, centra konferencyjne, kina, stadiony,
obiekty muzyczne, sportowe i wielofunkcyjne. Na liście referencyjnej figurują m.in.
międzynarodowe korporacje takie jak DS Smith, Honeywell, Deloitte czy ABB, instytucje
kulturalne, np. NOSPR w Katowicach czy Opera w Monachium oraz stadiony w Polsce i
Francji, na których odbyły się Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej w latach 2012 i 2016. Na
firmowych siedziskach zasiądą też kibice na 6 z 7 stadionów budowanych na Mistrzostwa
Świata w Piłce Nożnej w Katarze.
W globalnym portfolio Nowego Stylu znajduje się 8 marek produktowych: Nowy Styl, BN
Office Solution, Grammer Office, Rohde & Grahl, Sitag, Kusch+Co, Forum Seating i Stylis. W
2019 roku firma rozpoczęła rebranding, którego celem jest odejście od wielobrandowego
portfolio i wzmacnianie dominującej, globalnie rozpoznawalnej marki – Nowy Styl.
Zmiany w pierwszej kolejności wprowadzone zostały na rynku polskim. Firma odchodzi tu od
używania „Grupy” na określenie marki parasolowej. W portfolio firmy pozostają marki, które
są rozpoznawane na rynkach zagranicznych.
Rozwiązania meblowe oraz wiedzę o organizacji nowoczesnych biur Nowy Styl prezentuje w
Office Inspiration Centre (oic.nowystylgroup.com) w Krakowie, gdzie spotyka się z
klientami, szkoli i inspiruje. Dodatkowo firma posiada 31 showroomów zlokalizowanych
m.in. w Londynie, Paryżu, Düsseldorfie, Monachium, Warszawie, Pradze, Bratysławie i
Dubaju.
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Nowy Styl wytwarza swoje produkty w kilkunastu zakładach produkcyjnych wyposażonych
w najnowocześniejsze technologie, zlokalizowanych w Polsce na Podkarpaciu (4 fabryki w
Jaśle i 1 w Rzepedzi o pow. prawie 100 tys. mkw, w tym otwarta w 2014 roku w pełni
zautomatyzowana fabryka mebli biurowych), ale też fabryki w Niemczech
(Voigtei/Steyerberg, Ebermannsdorf, Hallenberg), Francji (Noyon, Bressuire), Szwajcarii
(Sennwald), Rosji (Shebekino), na Ukrainie (Charków) i w Turcji (Bursa). W Jaśle firma
posiada własne Centrum Badawczo-Rozwojowe, w którym testuje i rozwija innowacyjne
technologie dla produkcji i rozwiązania produktowe.
Nowy Styl współpracuje z projektantami z całego świata, a produkty firmy regularnie
zdobywają prestiżowe nagrody za design. Wśród najważniejszych są:





Red Dot Design Award (2016 – Play&Work, SitagTeam),
German Design Award (2018- Play&Work, 2019 – Xilium, LinkUP, 8600 Lupino),
Iconic Awards (2017 – Levitate, Tapa),
iF Design Award (2016-CX 3200).

Firma jest uznawana za jedną z najdynamiczniej rozwijających się polskich firm w branży
meblowej i była wielokrotnie nagradzana za swoją strategię biznesową. Wybrane nagrody:
 2019 – nagroda BrandMe CEO i tytuł „Liderów XXI wieku” dla Adama i Jerzego
Krzanowskich w konkursie magazynu „Forbes”
 2019 – I miejsce w rankingu Polski Ambasador tygodnika „Wprost”
 2017 – Lider Zrównoważonego Rozwoju 2017 od Executive Club
 2016 – tytuł Liderów Jutra 2016 dla Adama i Jerzego Krzanowskich w konkursie
Instytutu ICAN i redakcji Harvard Business Review Polska
 2015 – tytuł Wizjonerów 2015 w konkursie „Dziennika Gazety Prawnej”
 2014 – tytuł Przedsiębiorca Roku EY 2014 dla Adama Krzanowskiego

Ekspansja zagraniczna Nowego Stylu
Nowy Styl elastycznie łączy model długofalowego inwestowania we własne marki z
pozyskiwaniem udziałów w rynkach poprzez zakup firm i marek już na nich ugruntowanych.
Pozwala to zwiększać sprzedaż i elastycznie dopasowywać się do lokalnej specyfiki.
W 2011 roku firma przejęła niemieckiego producenta ergonomicznych krzeseł Sato Office,
właściciela marki Grammer Office, a w 2013 roku inną niemiecką firmę, producenta mebli
biurowych, krzeseł, a także foteli i sof – Rohde & Grahl.
W 2014 roku firma sfinalizowała zakup 50% udziałów tureckiej firmy produkcyjnodystrybucyjnej TCC – The Chair Company.

W 2015 r. Grupa dołączyła do swojego portfolio kolejną spółkę – SITAG AG ze Szwajcarii.
W 2018 r. Grupa stała się większościowym udziałowcem (60%) firmy Stylis Dubai, którą
utworzyła z partnerem handlowym z Bliskiego Wschodu.
W styczniu 2019 roku do firmy dołączyła niemiecka spółka Kusch+Co. Rodzinna firma z
korzeniami sięgającymi końca lat 30. ubiegłego wieku to marka premium, oferująca wysokiej
jakości rozwiązania meblowe dla biur, lotnisk, terminali morskich, szpitali i ośrodków opieki.
W czerwcu 2019 roku firma zainwestowała na rynku francuskim, przejmując spółkę Majencia
– lidera w dziedzinie mebli biurowych i przestrzeni pracy na francuskim rynku.
Nowy Styl ciągle się rozwija, mając w szczególności na uwadze wszystkich swoich
interesariuszy. Budując strategię rozwoju na zagranicznych rynkach, zawsze dostosowuje
się do ich lokalnej specyfiki, a pracowników pozyskuje na miejscu. Sukces firmy daje jej
poczucie odpowiedzialności za otoczenie społeczne i biznesowe.

Rozwija się zgodnie z zasadą – myśl globalnie, działaj lokalnie.
Doskonale wie, że dynamiczny rozwój nie byłby możliwy bez talentu oraz potencjału swoich
pracowników i partnerów biznesowych. Ma świadomość, że budowanie silnej gospodarki
regionalnej leży w najlepszym interesie społeczności lokalnej. Dlatego z pełnym
zaangażowaniem realizuje strategię integracji rozwoju gospodarczego i społecznego na
szczeblu lokalnym.
Jednym z najwyższych priorytetów firmy Nowy Styl jest także dbałość o środowisko
naturalne. Dlatego firma zdobywa kolejne, potwierdzające to certyfikaty, modernizuje proces
produkcyjny, sukcesywnie ogranicza swój wpływ na środowisko. Zrównoważony rozwój jest
tym, czym chce się kierować. Przestrzega i raportuje wszystkie swoje działania wg
międzynarodowych standardów (GRI G4). W cyklu 2–letnim wydaje Raport
Zrównoważonego Rozwoju, w którym raportuje swoje dokonania, jak również swoje obietnice
do zrealizowania do kolejnego raportowania.
Więcej informacji o firmie Nowy Styl znaleźć można na stronie internetowej:

www.nowystyl.pl

