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„Oczywiście Państwo 
wybierają rodzaj i gramatu-
rę materiału”, „Nie, nie na-
rzucamy kolorystyki”, „Jaki 
fason? Taki, jaki Państwo 
sobie życzą”, „Jeśli Państwo 
chcą – chętnie  przyjedzie-
my, doradzimy” odpowiada 
swoim polskim i zagranicz-
nym klientom Pani Anna 
Syska z firmy Grupa Ventus 
– producent odzieży rekla-
mowej i sportowej z Krako-
wa. 

W Polsce nie łatwo jest 
produkować; rynek wprost 
zalewany jest tańszymi pro-
duktami z Chin. Jednak trze-
ba sobie zdać sprawę z tego, 
iż są to produkty niższej ja-
kości, o standardowym faso-
nie i określonej kolorystyce, 
i oczywiście czas dostawy 
jest znacznie dłuższy. Tym-

czasem nasi polscy produ-
cenci, jak np. Grupa Ventus, 
oferują produkty wysokiej 
jakości, zapewniają szeroki 
wybór kolorów, fasonów, 
specjalizują się w produkcji 
na specjalne zamówienie 
i realizują je niemalże „od 
ręki” (2 – 10 dni robocze 
w zależności od wielkości 
zamówienia i rodzaju farbo-
wania materiału). Dlaczego 
więc tak ciężko przekonać 
się do Made in Poland? 

Firmę Grupa Ventus za-
łożył przed dziesięcioma 
laty Pan Marcin Syska. Dziś 
posiada w Krakowie włas-
ną, jedną z najnowocze-
śniejszych szwalni w Polsce, 
w której około trzydzieści 
osób szyje tylko i wyłącznie 
z polskich tkanin i polarów 
bardzo wysokiej jakości. 
Wyjątek stanowią kurtki. 

Tu - jak przyznaje Pani Sy-
ska „nie ma jeszcze dużego 
wyboru i dlatego wybiera-
my materiały importowane”. 
Odzież produkowana przez 
krakowską firmę jest dedy-
kowana każdemu: dzieciom 
i dorosłym. Jest ciekawa, 
modna, wygodna i przezna-
czona na każdą okazję; do 
pracy, na spacer, wycieczkę 
rowerową oraz do uprawia-
nia sportu. A wszystko jak 
mówi Pani Syska „wysokiej 
jakości, wygodne i ciekawe 
fasonowo, kolorystycznie 
i przede wszystkim pro-
dukowane u nas w Polsce,  
w Krakowie”. Sportowa  
i reklamowa odzież marki 
Ventus umożliwia dowolne 
znakowanie; nadruki,hafty 
w dowolnym miejscu,  
o dowolnej wielkości oraz 
wszywki żakardowe. „Jeste-

śmy również w stanie zapro-
jektować fason odzieży dla 
danej marki i firmy. A nawet 
stworzyć kompletną linię 
odzieży promocyjnej - od 
koszulki polo poprzez blu-
zy, polary i skończywszy na 
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kurtkach” opowiada Pani Anna Syska . 
Na stronie internetowej firmy znaleźć 
można pełną ofertę, jednak jak zazna-
cza Pani Syska „to tylko przykładowe 
fasony, można je modyfikować, coś do-

dać lub ująć, zmieniać wykończenia itp. 
Tego nie zapewnią żadne importowane 
produkty.”  

W jaki sposób promować firmę, jak 
zdobyć klientów i być dostrzeganym na 

rynku? Grupa Ventus występuje na tar-
gach reklamy i promocji (np. RemaDays 
w Warszawie), reklamuje swoje produ- 
kty w gazetach branżowych. „W związ-
ku z dużym zainteresowaniem naszą 
odzieżą, otworzyliśmy sklep firmowy 
w Krakowie z naszą marką Ventus Col-
lection oraz firmowy sklep internetowy” 
odpowiada Pani Syska. Jednak jak sama 
przyznaje „najważniejszym jest nasz 
nowy katalog; ponad 160 stron dużego 
formatu, a w nim ponad 100 modeli ko-
szulek T-shirt, 80 modeli koszulek polo, 
wiele bluz, polarów, kurtek – wszyst-
kie, tak jak wcześniej wspominałam, 
można dowolnie modyfikować. To nasz 
największy jak dotychczas sukces!” 
Wszechstronność oraz długoletnie do-
świadczenie sprawiło, iż Grupa Ventus 
zdobyła stałych klientów, dla których 
istotniejszym niż cena są: jakość, nie-
powtarzalność oraz niezawodny serwis. 
„Dla takich firm realizujemy nawet za-
mówienia typu 10 sztuk, jeśli taka jest 
potrzeba klienta” mówi Pani Anna Syska 
i dodaje „bardzo chętnie współpracu-
jemy również z nowymi nabywcami”.
www.grupaventus.com.pl
www.ventuscollection.pl

Klimatyczny i równie niepowtarzalny jak ich 
tekstylia -  sklep firmowy VENTUS w Krakowie

Przykładowe tekstylia z kolekcji 


