
Czas na sukces



JBB Bałdyga to w 100% polska firma, w której od 1992 roku nieustannie łączymy tradycyjną recepturę 

z najnowszymi osiągnięciami technologicznymi. Dzięki temu jakość oraz smak wędlin są doskonałe 
i spełniają standardy nawet najbardziej wymagających klientów. Dziś wytwarzamy około 300 ton 
wędlin na dobę, używając do tego aż 3 tysięcy nowoczesnych maszyn i urządzeń. Produkujemy 

wyłącznie z wyselekcjonowanego mięsa najwyższej jakości. Dlatego nasze produkty smakują jak 

tradycyjne, domowe wyroby i tak często goszczą na stołach naszych klientów.

JBB Bałdyga przywiązuje dużą wagę do wysokich standardów obsługi klienta hurtowego i detalicznego.

Wspiera tworzenie nowoczesnych, dobrze zaopatrzonych punktów sprzedaży. Działają one  

pod szyldem Sklep partnerski lub Stoisko JBB Bałdyga. Oferowana jest w nich szeroka gama produktów  

mięsno-wędliniarskich. To zdrowa i bezpieczna żywność, o czym świadczą liczne certyfikaty 

Zintegrowanego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwa Żywności (ISO 22000, IFS BRC). Dlatego 

odpowiedzialnie i pewnie kroczymy ku przyszłości, a mimo upływu czasu nie zmienia się jedno – 

robimy to, co kochamy i potrafimy najlepiej.



To program, który umożliwia prowadzenie własnego 
biznesu pod znaną marką. Przedsiębiorca decydu  jący się 
na taką współpracę może liczyć na wszelką pomoc 
merytoryczną (know-how), wsparcie marketingowe  
i szereg licznych korzyści od doświadczonego partnera 
biznesowego. Przystępując do programu, masz również 
zagwarantowany profesjonalny i nowoczesny wygląd 
sklepu. 



KORZYŚCI Z PRZYSTĄPIENIA DO PROGRAMU

1. 

2. 

3. 

OTRZYMUJESZ PEŁNE WSPARCIE  
OD DOŚWIADCZONEJ I ZNANEJ MARKI

ZYSKUJESZ DOSTĘP
DO ROZBUDOWANEJ
SIECI DYSTRYBUCJI

ZYSKUJESZ PROFESJONALNĄ
WIEDZĘ NA TEMAT SPECYFIKI
TWOJEGO RYNKU

Przekazujemy Ci sprawdzone sposoby budowania relacji z Klientem. 
Twój potencjał i nasza marka to idealne połączenie w biznesie.

Długoletnia obecność na rynku oraz stale rosnąca liczba 
lojalnych Klientów sprawiają, że nasze produkty są 
dostępne w ponad 90% hurtowni mięsnych w Polsce.

Nasi doświadczeni handlowcy specjalnie dla Ciebie
monitorują rynek w najbliższym otoczeniu Twojego sklepu. 

TWÓJ 
POTENCJAŁ SUKCES

90%
PONAD

HURTOWNI
W POLSCE

LIDER SPRZEDAŻY 
NA RYNKU TRADYCYJNYM



KORZYŚCI Z PRZYSTĄPIENIA DO PROGRAMU
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PROMUJEMY CIĘ

DBAMY
O TWOJEGO KLIENTA

NASZ KLIENT PRZYJDZIE DO CIEBIE

Zapewniamy stały dostęp do materiałów promocyjnych i reklamowych.

Organizujemy różnorodne akcje marketingowe,
np. degustacje produktów, konkursy, loterie konsumenckie.

Stale dbamy o rozpoznawalność naszej marki, prowadzimy liczne kampanie reklamowe o bardzo 
szerokim zasięgu. Za pośrednictwem mediów budujemy wizerunek profesjonalnej i przyjaznej 
marki.



SPECJALNIE DLA CIEBIE

CYKLICZNE KONKURSY I SZKOLENIA 
DLA SKLEPÓW PARTNERSKICH I ICH PRACOWNIKÓW

FILMY INSTRUKTAŻOWE

STAŁA OPIEKA NASZEGO HANDLOWCA



JAK PRZYSTĄPIĆ
DO PROGRAMU 

1. ZGŁOSZENIE ON-LINE
Wypełnij deklarację przekazaną przez naszego handlowca lub wyślij 
formularz zgłoszeniowy online na stronie jbb.pl/czas-partnerstwa.

2. ROZMOWA Z KONSULTANTEM
Nasz konsultant przeprowadzi z Tobą ankietę,  
zada kilka ważnych pytań.

3. ANALIZA I WARUNKI WSPÓŁPRACY
Na podstawie zgromadzonych informacji przeprowadzimy 
analizę wizerunkowo-biznesową Twojego sklepu.  
Po zweryfikowaniu i akceptacji jej wyników przedstawimy 
warunki współpracy.

4. UMOWA I PAKIET STARTOWY
Po podpisaniu umowy o współpracy wykonamy  
dla Ciebie profesjonalną wizualizację sklepu lub stoiska 
oraz dostarczymy pakiet startowy pełen atrakcyjnych 
materiałów promocyjno-marketingowych.



JBB Bałdyga to doskonały wybór i sprawdzony partner w biznesie. 
Decydując się na współpracę z nami, wspierasz polski kapitał.

Zakład Przetwórstwa Mięsnego „JBB” Import-Eksport Józef Bałdyga,
07-437 Łyse, ul. Kościelna 25, tel. +48 29 76 41 500, e-mail: jbb@jbb.pl

www.jbb.pl


