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Wy wiad z przed sta wi cie la mi za rzą dów firm: 
Gran pak – pre ze sem Ma riu szem Kor cza kiem oraz 
HiFlow So lu tions – pre ze sem Ada mem So snow skim
na te mat współ pra cy obu firm.

Gran pak jest pro du cen tem opa ko wań; w czym do kład nie spe cja li zu -

je się pań stwa fir ma?

Ma riusz Kor czak: Gran pak, fir ma ro dzin na, z wy łącz nie pol skim ka -
pi ta łem, spe cja li zu je się w pro duk cji opa ko wań z tek tu ry li tej oraz 
opa ko wań ka sze ro wa nych od po cząt ku ist nie nia, tj. od 2001 ro ku.
Pro du ku je my dla wie lu branż m.in. spo żyw czej, ko sme tycz nej, prze -
my sło wej, ogrod ni czej, ty to nio wej, za baw kar skiej i wie lu in nych. Suk -
ce syw nie zwięk sza się też udział eks por tu w na szej sprze da ży. Trend
wzro sto wy zo stał po twier dzo ny przy zna niem na szej fir mie m.in. wy -
róż nie nia Dia men ty For be sa za rok 2020. Gran pak sta le in we stu je
w no we roz wią za nia tech no lo gicz ne, a za kup opro gra mo wa nia
HiFlow był do peł nie niem ca ło ści. Wszyst kie na sze dzia ła nia i in we -
sty cje ma ją swój cel nad rzęd ny: by cie nie tyl ko dru kar nią, ale też part -
ne rem i do rad cą dla na szych klien tów w za kre sie ofe ro wa nych im
opa ko wań i in nych pro duk tów z za sto so wa niem kar to nu. Mo że my
po chwa lić się naj no wo cze śniej szym par kiem sprzę to wym w po łu -
dnio wej Pol sce, de dy ko wa nym pro duk cji opa ko wań w tech ni ce of f -
se to wej. Sys tem HiFlow zna ko mi cie się tu wpa so wał – po mógł
w za rzą dza niu i peł nym wy ko rzy sta niu je go po ten cja łu.   

jak ro zu miem, fir ma Hiflow so lu tions jest do staw cą in for ma tycz -

nycH sys te mów za rzą dza nia. czy mo że pan po wie dzieć coś wię cej na

te mat fir my?

Adam So snow ski: To praw da, je ste śmy glo bal nym do staw cą sys -
te mów za rzą dza nia kla sy MIS/MES z sie dzi bą w Mia mi i War sza -
wie oraz biu ra mi w kil ku mia stach na świe cie. Pro wa dzi my na szą
dzia łal ność w Eu ro pie i obu Ame ry kach, gdzie po mo gli śmy już po -
nad 100 pro du cen tom opa ko wań, ety kiet i dru kar niom w zwięk sza -
niu ich pro duk tyw no ści i ren tow no ści.

jak już wie my, wdro że nie sys te mu za rzą dza nia w fir mie Gran pak 

by ło efek tem dłu Gie Go i po waż ne Go pro ce su po szu ki wań oraz te sto -

wa nia róż nycH roz wią zań. co za de cy do wa ło osta tecz nie o wy bo rze

sys te mu Hiflow?

Ma riusz Kor czak: Przede wszyst kim kon fi gu ra cja sys te mu (w tym
kal ku la cji/zle ceń), któ ra uwzględ nia ła pro fil na szej pro duk cji (tj.
opa ko wa nia) – nie mal każ dy nasz wy rób jest uni ka to wy, ma my
ogrom ną ba zę wy kroj ni ków i sys tem mu si to uwzględ niać i uła wiać
pra cę w tym ob sza rze.  In ne sys te my ob słu gi wa ły za zwy czaj tyl ko
druk ak cy den so wy na stan dar do wych for ma tach. Za le tą sys te mu
by ło też zręcz ne ob słu gi wa nie pro jek tów: kon struk cyj nych, gra ficz -
nych, sprze da żo wych i umoż li wie nie do sto so wy wa nia ście żek pro -
jek tów do in dy wi du al nych po trzeb.

przy znam, że w bran ży zwy kle się sły szy wie le na rze kań na te mat

nie do pa so wa nia sys te mów za rzą dza nia do spe cy fi ki i wy ma Gań pro -

du cen tów opa ko wań. jak to moż li we, że pań stwa sys tem Hiflow jest

tak do brze od bie ra ny?

SyS tem zarządzania, 
któ ry roz wi ja Się wraz z fir mą

Ma riusz Kor czak: O wyborze zadecydowała
kon fi gu ra cja sys te mu, któ ra uwzględ nia ła
pro fil na szej pro duk cji (tj. opakowania)
– nie mal każ dy nasz wy rób jest uni ka to wy,
ma my ogrom ną ba zę wy kroj ni ków 
i sys tem mu si to uwzględ niać i uła wiać 
pra cę w tym ob sza rze
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Adam So snow ski: Nie dzi wię się tej opi nii, po nie waż pro duk cja
opa ko wań jest bar dzo spe cy ficz na i wy ma ga ją ca. Tu każ dy pro -
dukt (opa ko wa nie) jest róż ny. Zle ce nia ma ją za zwy czaj ma łe na -
kła dy i wy ma ga ją za pew nie nia naj wyż szej ja ko ści w pro duk cji. To
wszyst ko oraz znacz nie wię cej szcze gó ło wych wy ma gań bran żo -
wych po wo du je, że stan dar do we sys te my za rzą dza nia ERP nie
spraw dza ją się w bran ży, bo nie są do sto so wa ne do ta kiej zmien -
no ści pro duk cji. Po wiem wię cej: na wet sys te my za rzą dza nia opra -
co wa ne dla po trzeb dru karń też nie ste ty nie są w sta nie spro stać
wy ma ga niom pro du cen tów opa ko wań, po nie waż po mię dzy dru -
kar nią np. ak cy den sów a opa ko wań jest ogrom na róż ni ca w pro -
ce sach pro duk cji, ma ga zy no wa nia i lo gi sty ki, zaś je dy nym po do -
bień stwem jest wy stę po wa nie pro ce su dru ku w obu tych
za kła dach. Nasz sys tem HiFlow był za pro jek to wa ny dla po trzeb
pro duk cji opa ko wań oraz ety kiet i w tym wła śnie tkwi ta jem ni ca
na sze go suk ce su. Każ dy prze cież wie, że nie ist nie ją uni wer sal ne
sys te my, któ re świet nie się spraw dza ją w każ dej bran ży, dla cze -
go więc przed się bior cy wy bie ra ją cy sys tem za rzą dza nia ERP łu -
dzą się, że wła śnie im ja ko pierw szym na świe cie uda się go do -
sto so wać do wy ma gań i spe cy fi ki ich pro duk cji opa ko wa nio wej?

Ko lo kwial nie się mó wi, że jak coś jest do wszyst kie go, to tak na -
praw dę do ni cze go i jak się oka zu je w prak ty ce, jest w tym po wie -
dze niu wie le praw dy.

pro szę po wie dzieć, ile osób ko rzy sta z sys te mu w firmie Gran pak

i ja kicH sta no wisk to do ty czy? 

Ma riusz Kor czak: Obec nie z sys te mu ko rzy sta ok. 80 osób chy ba
ze wszyst kich dzia łów przed się bior stwa: po cząw szy od han dlow -
ców, mar ke tin gu, gra fi ków, kon struk to rów, po przez ob słu gę klien ta,
kie row ni ków pro duk cji/pla ni stów, ope ra to rów ma szyn, ma ga zy nie -
rów, lo gi styków, na księ go wych i ka drze kie row ni czej koń cząc.

ja kie są ko rzy ści na po szcze Gól nycH sta no wi skacH, któ re da je wam

Hiflow?

Ma riusz Kor czak: Po pierw sze, bar dzo upo rząd ko wał pra cę na pro -
jek tach. Jest do brym sys te mem ko mu ni ka cji mię dzy dzia ła mi, 
uła twia pra cę zdal ną, umoż li wia pod gląd  na bie żą cy sta tus dla
wszyst kich za in te re so wa nych osób, po rząd ku je po dział obo wiąz -
ków i usta la ja sny har mo no gram dnia np. dla gra fi ków (mo duł: 
Za rzą dza nie za da nia mi). 
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Po dru gie, dzię ki HiFlow ma my ła twy do stęp do hi sto rii za mó wień
wraz ze wszyst ki mi szcze gó ła mi do ty czą cy mi zle ceń: da ty/ko dy/
ilo ści/ce ny/ter mi ny/na rzę dzia/su row ce itp.  (wi dok: po zy cje za mó -
wień). To kom pen dium wie dzy ze bra ne w jed nym miej scu. Uła twił
we ry fi ka cję zle ceń, po mógł w wy chwy ty wa niu błę dów tech no lo gicz -
nych czy bra ków w spe cy fi ka cji.
Po trze cie, po wdro że niu HiFlow ma my czy tel ny plan pro duk cji wraz
z bez po śred nim do stę pem do do ku men ta cji tech no lo gicz nej. Ła twą
iden ty fi ka cję ope ra to ra, na kła dów i szyb kie ra por to wa nie błę dów.
Po czwar te, wdro ży li śmy ma ga zyn wy so kie go skła do wa nia dla wy -
ro bów i za czę li śmy pra cę na czyt ni kach, co bar dzo uspraw nia pra -
cę ma ga zy nu (szyb kie zlo ka li zo wa nie wy ro bu, wy eli mi no wa nie błę -
dów na do ku men tach), a tak że po zwa la na szyb kie fak tu ro wa nie,
po nie waż in for ma cje za cią ga ją się au to ma tycz nie z za mó wień.
Po pią te i naj waż niej sze, dzię ki HiFlow mo że my w każ dej chwi li ana -
li zo wać pro ces przed - i po pro duk cyj ny. Ra por ty błę dów i przerw
wska zu ją new ral gicz ne aspek ty pro ce su pro duk cyj ne go oraz punk -
ty, gdzie po trzeb ne są zmia ny czy ulep sze nia. Sys tem umoż li wia
ana li zę wy daj no ści za rów no przy po dzia le na po szcze gól ne ma szy -
ny, jak i oce nę in dy wi du al ną ope ra to rów. Kal ku la cje po wy ko naw cze
zde rza ją za ło że nia kal ku la cyj ne z fak tycz nym wy ko na niem, na ich
pod sta wie moż na oce nić ren tow ność po szcze gól nych kon tra hen -
tów czy np. zde cy do wać o zmia nie za ło żeń kosz to ry su dla przy -
szłych zle ceń lub wy łu skać z gru py klien tów tych roz wo jo wych,
gdzie ren tow ność jest naj wyż sza.
In ne za le ty sys te mu HiFlow to rów nież szyb ki pod gląd na ilość zle -
ceń na po szcze gól nych eta pach pro duk cji, mo ni to ro wa nie ter mi -
nów oraz klu czo wy dla za rzą du – szyb ki pod gląd na war tość za mó -
wień w to ku na da ny mo ment oraz ich przy rost w cza sie.

czy łą cze nie wy ro bów w jed nym zle ce niu jest w fir mie Gran pak czę -

stą prak ty ką pro duk cyj ną?

Ma riusz Kor czak: Tak, czę sto po ja wia ją się za mó wie nia na se rię gra -
fik łą czo ną na jed nym lub kil ku skła dach. HiFlow bar dzo nam w tym
po ma ga i co naj waż niej sze, za pew nia iden ty fi ko wal ność po szcze gól -
nych pro duk tów re ali zo wa nych w ra mach te go sa me go zle ce nia pro -
duk cyj ne go i czę sto umiesz czo nych na tej sa mej for mie dru ko wej. Ta
iden ty fi ko wal ność pro duk tów jest klu czo wa dla ta kie go spo so bu
opty ma li za cji kosz tów pro duk cji – chro ni nas przed po mył ka mi.
Adam So snow ski: Chciał bym je dy nie do dać, że to jest wła śnie jed -
na z wie lu cech na sze go sys te mu HiFlow spe cy ficz nych dla pro duk -
cji opa ko wań, któ rej nie znaj dzie cie Pań stwo w in nych sys te mach.
Od po wied nia ob słu ga te go ty pu zle ceń pro duk cyj nych jest klu czo -
wa dla pra wi dło we go wy li cze nia kosz tów wy two rze nia każ de go
z opa ko wań w tym sa mym zle ce niu.

czy po wdro że niu sys te mu za ob ser wo wa li ście uwol nie nie mo cy pro -

duk cyj nycH na wa szycH ma szy nacH? 

Ma riusz Kor czak: Zde cy do wa nie tak. Za kup opro gra mo wa nia wią -
zał się z jed nej stro ny z ko niecz no ścią zwięk sze nia mo cy pro duk -

cyj nych, po pra wą pro ce dur or ga ni za cyj nych, wy mu szo nych przez
szyb ki wzrost przed się bior stwa. Z dru giej zaś stro ny sys tem HiFlow
wspo mógł nas w re ali za cji kom plek so we go pro jek tu, uwzględ nia -
ją ce go wpro wa dze nie na ry nek no wych, in no wa cyj nych i pro eko lo -
gicz nych roz wią zań opa ko wa nio wych, ba zu ją cych na kar to nie. 

je śli cHo dzi o zu ży cie ma te ria łów. czy po wdro że niu sys te mu w fir -

mie Gran pak za ob ser wo wa li ście pań stwo ja kieś ko rzy ści? 

Ma riusz Kor czak: Z ca łą pew no ścią mo gę stwier dzić, że kon tro la
zu ży cia ma te ria łów, a zwłasz cza kar to nu jest o wie le ła twiej sza.
Dzię ki te mu wszy scy pra cow ni cy są zde ter mi no wa ni do mi ni ma li -
zo wa nia strat ma te ria łów na po szcze gól nych ope ra cjach tech no -
lo gicz nych. W efek cie fi nal nym ob ser wu je my zmniej sze nie zu ży cia
ma te ria łów pod czas pro duk cji.

fir ma Gran pak bar dzo szyb ko się roz wi ja w ostat nim cza sie. czy

dzię ki sys te mo wi Hiflow osią Gnę li ście moż li wo ści ła twe Go ska lo wa -

nia pro duk cji w mia rę wzro stu fir my? 

Ma riusz Kor czak: Sys tem HiFlow roz wi ja się wraz z na szą fir mą,
a dzię ki ulep sze niom i no wym funk cjo nal no ściom do pa so wu je się
do zmie nia ją cych się po trzeb. W ten spo sób zauto ma ty zo wa li śmy
pra cę lu dzi i dzię ki te mu mo że my suk ce syw nie zwięk szać mo ce
pro duk cyj ne bez ko niecz no ści za trud nia nia no wych pra cow ni ków.

na ko niec py ta nie do pre ze sa so snow skie Go: jak cHciał by pan za cHę -

cić in nycH pro du cen tów opa ko wań do wy bo ru wa sze Go sys te mu

Hiflow i roz po czę cia współ pra cy wła śnie z wa mi?

Adam So snow ski: My ślę, że naj lep szą za chę tą jest po wyż sza opi nia
jed ne go z na szych klien tów – fir my Gran pak. Do dat ko wo chciał bym
do dać, że przy wy bo rze sys te mu na le ży pa mię tać nie tyl ko o moż li wo -
ści je go wdro że nia i do sto so wa nia do spe cy ficz nych wy ma gań przed -
się bior stwa, ale rów nież o póź niej szej współ pra cy z do staw cą sys te -
mu, któ ry mu si się roz wi jać ra zem z klien tem, jak to cel nie za uwa żył
mój przed mów ca. Je stem prze ko na ny, że HiFlow So lu tions ja ko fir ma
glo bal na, ale jed no cze śnie po sia da ją ca w Pol sce naj więk szy ze spół
kon sul tan tów wdro że nio wych, ser wi so wych oraz pro gra mi stów z po -
nad 20-let nim do świad cze niem w prze my śle opa ko wa nio wym i po li -
gra ficz nym, jest wła śnie ta kim so lid nym part ne rem. Cie szy nas fakt,
że co raz wię cej klien tów de cy du je się wy mie nić po sia da ny wcze śniej
sys tem, któ re go nie uda ło im się do sto so wać do wła snych wy ma gań
i któ ry po waż nie ogra ni cza ich dal szy roz wój, pro duk tyw ność oraz ren -
tow ność pro duk cji. Wła śnie ci na si no wi klien ci prze ko nu ją się bar dzo
szyb ko, że ku pu jąc sys tem HiFlow otrzy ma li „w pa kie cie” ze staw do -
brych prak tyk i pro ce dur wy pra co wa nych przez nas przez wie le lat
współ pra cy z klien ta mi dzia ła ją cy mi w bran ży pro duk cji opa ko wań,
dru ku ety kiet i w po li gra fii. Nie je ste śmy je dy nie do staw cą opro gra mo -
wa nia, ale przede wszyst kim fir mą do rad czą, bę dą cą do ce nia nym
part ne rem po ma ga ją cym w roz wo ju biz ne sów na szych klien tów. 

dziękujemy za rozmowę.


