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�� Państwa oferta w dziedzinie 
urody obejmuje już preparaty 
kosmetyczne, salony piękności 
i profesjonalne urządzenia ko-
smetyczne do zabiegów.

- Nasze biopreparaty gwa-
rantują kompleksową orga-
niczną pielęgnację twarzy 
i ciała. Postanowiliśmy jed-
nak zaoferować klientom także 
bezpieczne, bezinwazyjne za-
biegi alternatywne względem 
chirurgii plastycznej. Przy-
kładem jest liposukcja kawi-
tacyjna.

�� Państwa najnowszy kosme-
tyk to tajemnicze Sacrum.

- Nazywamy je niewyczer-
panym źródłem młodości. 
Jest „kropką nad i”, wień-
czy pielęgnację idealną, 
obejmującą wodę termalną, 
kolagen, kremy botaniczne 
i ... Sacrum. To preparat inte-
ligentny. Odgaduje potrzeby 
każdej skóry, można go stoso-
wać na dzień i na noc.

�� W czym tkwi tajemnica jego 
inteligencji?

- Połączyliśmy w synergicz-
ny mechanizm składniki bo-
taniczne i peptydowe, umożli-
wiając Sacrum dialog ze skórą. 
Preparat spełnił moje marze-
nia o kosmetyku uniwersal-
nym, idealnym zarówno dla 
skóry trzydziestoletniej, jak  
i dużo starszej. To produkt uni-
katowy.

�� Wyróżnia się też ceną…
- Istotnie, jest jednym z naj-

droższych w klasie prestige, sło-
iczek 50 ml kosztuje 1500 zł. Ale 
jest wart swej ceny! Skóra odzy-
skuje energię i piękny wygląd, 

ekologicznymi. Stronimy od 
syntetycznej chemii, czerpiemy 
z obfitości przyrody. Stosujemy 
roślinne emulgatory i stabiliza-
tory, a zamiast wody często na-
turalne wody kwiatowe.

�� Współpracują Państwo z in-
stytucjami badawczymi.

- Nasze produkty to owoc 
myśli naukowej XXI wieku. 
Ale biotechnologia nie zastępu-
je u nas przyrody, przeciwnie 
– dba o utrzymanie pełnej ak-
tywności substancji roślinnych. 
Technologie naszych urządzeń 
także są przyjazne dla organi-
zmu, wykorzystują natural-

ne mechanizmy skóry. Moż-
na się o tym przekonać na 
zabiegach w naszych In-
stytutach. Działają już we 
Wrocławiu, w Krakowie, 
Poznaniu, Gdyni i Zamo-

ściu, jesteśmy otwarci na 
współpracę franczyzową.
�� Co oznacza dla Pani nomina-

cja do nagrody JAKOŚĆ ROKU 
ZŁOTO?

- Co roku poddajemy nasze 
produkty weryfikacji w tym 
największym projakościowym 
konkursie w Polsce. Wierzy-
my, że i teraz kapituła doceni 
je i zdobędziemy logo JAKOŚĆ 
ROKU ZŁOTO. 

�� Życząc zdobycia tej nagrody, 
dziękuję za rozmowę.

Krzysztof Stadler
Więcej na: www.annapikura.com

KOSMETYKI | Produkty ANNA PIKURA ubiegają się o nagrodę JAKOŚĆ ROKU ZŁOTO

Niewyczerpane 
źródło młodości 
Rozmowa z Anną Pikura, prezesem zarządu AP Ltd. Sp. z o.o. Sp. k.

realnie i wizualnie młodnieje. 
Do Sacrum – które zawiera m. in.  
sok z jagód bażyny czarnej, 
kosztowny olejek z drzewa san-
dałowego i innowacyjny kom-
pleks oparty na opuncji figowej 
– starannie selekcjonowaliśmy 
składniki, co zresztą czynimy 
przy wszystkich produktach. 
Komponenty pochodzą z czy-
stych upraw z certyfikatami 

�� Firma Passion, działając 
niespełna trzy lata w branży 
bieliźniarskiej, zdążyła pod-
bić rynek swoim odważnym 
spojrzeniem na bieliźnianą 
rzeczywistość.

- Rzeczywiście, działa-
my krótko, zaledwie od 2008 
roku. Już po miesiącu istnie-
nia na rynku otrzymaliśmy 
pierwsze zlecenie i propozy-
cję nawiązania trwałej współ-
pracy. To był dobry początek 
drogi do sukcesu, jaki z cza-
sem osiągnęliśmy na rynkach 
Europy. Jesteśmy jednak prze-
konani, że największy sukces 
jest jeszcze przed nami!

�� Jakie kroki w tym kierunku 
wykonali Państwo ostatnio?

- Otworzyliśmy własny za-
kład szwalniczy w Ostrowcu 
Świętokrzyskim, w którym 
pracują najlepsze szwaczki 
szyjące do tej pory na zlece-
nie jednego z największych 
potentatów wśród firm bieliź-
niarskich. Wprowadziliśmy 
na rynek także nową markę 
Bassaya. W sprzedaży dostęp-
nych jest już kilkanaście pro-
duktów tej ekskluzywnej bie-
lizny erotycznej.

�� Co przesądza o wyjątko-
wości kolekcji Bassaya?

- Ogromnym walorem mar-
ki Bassaya jest niepowtarzal-
ne wzornictwo. Wyjątko-
wość tych pięknych kolekcji 
zapewniamy dzięki współ-
pracy z trzema doświadczo-

nymi projektantkami, które 
obecnie przygotowują bieli-
znę na wyłączność naszej fir-
my. Wszystkie wzory są więc 
oryginalne i niepowtarzal-
ne. Do wykonania tej kolekcji 
sprowadziliśmy z Francji spe-
cjalne koronki, które były no-
wością na ostatnich najwięk-
szych targach bieliźniarskich 
w Europie.

�� Skąd czerpią Państwo in-
spirację do obierania nowych 
kierunków działań?

- Myślę, że bez zaangażo-
wania i twórczego podejścia 

do wykonywania codzien-
nych obowiązków nie byłoby 
sukcesu. Marka Passion to po-
tomek naszego zaangażowa-
nia i sumiennej pracy. Jeste-
śmy dziś darzeni tak dużym 
zaufaniem przez klientów, 
że natychmiast sięgają oni po 
nowości, które im proponu-
jemy. To dla nas wielkie wy-
różnienie.

�� Passion to nie tylko sek-
sowna bielizna, która może 

wprowadzić szczyptę pikan-
terii do naszej codzienności. 
Dowodem na to, że Państwa 
produkty są synonimem ja-
kości jest tytuł JAKOŚĆ ROKU 
SREBRO.

- Dbałość o standardy ja-
kościowe to nasza codzien-
ność. W proces kontroli jako-
ści zaangażowany jest każdy 

pracownik. Nasze pro-
dukty są weryfikowa-
ne najpierw w szwalni 
oraz tuż po dostawie 
towaru. Kolekcje są do-
kładnie sprawdzane 
pod kątem ściśle wy-
znaczonych standar-
dów. Podstawą są tak-
że najwyższej jakości 
materiały sprowadza-
ne z całej Europy. 

�� Jakie niespodzianki firma 
Passion szykuje dla klientów 
w najbliższym czasie?

- Już wkrótce w sklepach 
dostępna będzie nowa linia 
produktowa. Będą to pończo-
chy i rajstopy. To propozycja 
skierowana do odważnych, 
młodych kobiet pragnących 
odrobiny awangardowego 
szaleństwa.

�� Dziękuję za rozmowę.
Natalia Zarzeka

�� Wraz z  transformacją 
gospodarki rozpoczął się 
w Polsce gwałtowny roz-
wój sieci handlowych. Na-
wiązując współpracę z naj-
większymi producentami, 
czy dostrzegł Pan szansę 
na rozwój swojej firmy? 

- Gdy 20 lat temu rozpo-
czynałem działalność, nie 
przypuszczałem, że na-
sze kosmetyki będą do-
stępne na niemalże każdej 
półce sklepowej. Początek 
lat 90. był bardzo trud-
ny. W krótkim czasie fir-
ma wymagała inwestycji 
i rozwoju w trzech kie-
runkach: pozyskiwania 
nowych odbiorców, two-
rzenia nowych miejsc 
pracy i rozwoju kapita-
łu ludzkiego, wyposaże-
nia zakładu w nowocze-
sny park maszynowy oraz 
jego rozbudowy. Dziś je-
steśmy wiodącym dostaw-
cą artykułów chemii go-
spodarczej i kosmetyków 
prywatnych marek dla naj-
większych sieci handlo-
wych w Polsce i Europie. 

�� Jak układa się współ-
praca z sieciami handlo-
wymi?

- Jest to niezwykle cie-
kawa kooperacja, któ-
ra przynosi korzyści dla 
producenta, dystrybu-
tora oraz konsumenta. 
Jesteśmy producentem 
godnym zaufania, po-
nieważ stale powiększa-
my standardy jakościowe 
naszych produktów oraz 
gamę dostarczanych wy-
robów. Natomiast nasi 
partnerzy zapewniają 
nam wysokie wolumeny 
sprzedaży. Bezpośredni-
mi odbiorcami wyrobów 
są główne sieci handlo-
we w Polsce, dla których 
- pod markami własny-
mi danych sieci - wytwa-
rzamy: mydła w płynie, 
szampony do włosów, 
sole do kąpieli, żele pod 
prysznic, żele do higieny 
intymnej, płyny do ką-
pieli, płyny do mycia na-
czyń, płyny do płukania 
tkanin, płyny do prania, 
płyny uniwersalne, płyny 
do szyb oraz sól ochron-
ną do zmywarek.

�� Jakie korzyści ofe-
ruje SERPOL-COSMETICS 
swoim kontrahentom?

- Do atutów naszej fir-
my należy komplek-

sowość działania. Po-
siadamy profesjonalne 
laboratorium opracowu-
jące receptury oraz dział 
rozwoju i wdrożeń, w któ-
rym specjaliści pracu-
ją nad całym procesem 
wdrożenia - od projektu 
opakowania po gotowy 
produkt, natomiast dział 
kontroli jakości gwa-
rantuje odpowiednią ja-
kość naszych wyrobów. 
To co nas wyróżnia spo-
śród innych dostawców, 
to własna produkcja opa-
kowań typu PET i doy-
pack. W krótkim czasie 
udostępniamy każdy ro-
dzaj, kształt i pojemność, 
a przede wszystkim pro-
ponujemy nowatorskie 
rozwiązania opakowania. 
Oferujemy zatem naszym 
kontrahentom produkty, 
gwarantując najwyższą 
jakość, powtarzalność 
oraz terminowość dostaw. 
Dzięki temu jesteśmy bar-
dziej atrakcyjnym do-
stawcą dla naszych part-
nerów.

�� Dziękuję za rozmowę.
Sylwia Stadler
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Kosmetyki  
na sieciowej półce

BIELIZNA EROTYCZNA |  MARKA PASSION nagrodzona 
 SREBRNYM TYTUŁEM JAKOŚĆ ROKU

Pasjonaci jakości
Rozmowa z Jarosławem Grylą, właścicielem marki Passion
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Rozmowa  
ze Zdzisławem Serwatką, 
właścicielem firmy  
SERPOL-COSMETICS


