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ESSITY – Globálna spoločnosť v oblasti 
hygieny a zdravia

150
Krajín celosvetovo

1Značka na svete v 
profesionálnej
hygiene

0,5 mio
koncových zákazníkov
získaných ročne

#
6.5 Million 
Zásobníkov umiestnených
ročne

$2 Billion+ 
Ročný Tork predaj

200+
Professional Hygiene
patentov uznaných alebo
čakajúcich na registráciu
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Cena, Cena, Cena….

Tork PeakServe - externí představení4

Cenová vojna
Nízka profitabilita

Znižujúci sa štandart

Rozdelenie
nákladov v FSC
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Dopad na Business? 
ORGANIZÁCIA

NÁKLADY

ÚŽITKOVÁ 
HODNOTA

CENA

ZÁKAZNÍCI

Dopyt
prevyšuje
ponuku

Hodnota pre
firmu

Hodnota pre
zákazníka

Trh kedysi

KAPACITA určuje víťaža
= Stragégia Expanzia
= Kultúra „Produkovať čo najviac“

ORGANIZÁCIA

NÁKLADY

ÚŽITKOVÁ 
HODNOTA

CENA

ZÁKAZNÍCI

Hodnota pre
firmu

Hodnota pre
zákazníka

Trh dnes 

POMER ÚŽITKOVEJ HODNOTY/
NÁKLADOV URČUJE VÍŤAZA
= Lean Stratégia
= Kultúra „Kontinuálneho zlepšovania“

Trh 
určuje 
cenu
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Hygienické produkty majú max. 5% podiel
na celkových nákladoch,

ale ich správny výber
može priniesť až 80% úspory nákladov

a zvýšiť pridanú
hodnotu pre zákazníka
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Plytvanie (MUDA) v procese
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Hodnota pre zákazníka = úklid / vyšší hygienický štandart

Vady / opravy
Sťažnosti, špatný úklid = opakovanie

aktivity
Vyššia spokojnost zákazníka a 

zvýšenie hygienického štandartu Zásoby
Obmedzené skladové priestory

12-33 paliet / rok menej

Nadbytočné operácie
Čas a frekvencia doplňovania zásobníkov

Až 3x menej časté nutné doplňanie – lepšie
využietie personálu Čakanie

Zbytkový materiál, kapacita 
zásobníkov, prestoje

Pohyby
Ľudská práca, presuny, úkony, kterými 

nepridávajú hodnotu
40-70% úspora času

Transport - logistika

Nadprodukcia
Veľký objem materiálu = veľký

odpad 
Až o 70% odpadov menej a

zníženie CO2 emisií

TORK FSC Gemba walk – proces podľa 5S 

Hodnotu vytvára to, čo je zákazník ochotný zaplatiť

(materiál/informácie v pohybe)
Úspra 50-70%
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Redukcia
odpadov a 
emisii

Príklady z praxe v oblasti hygieny

Zvýšenie
nákladov na 
logistiku za 
posledních 5 
rokov

Menej
prevezených paliet

Medziročný
rast miezd

Úspora času na 
dopĺňanie

20% 8% 60%

70% 95%

40%
Zníženie spotreby
spotrebného
materiálu a vody
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Inovácie sú budúcnosť a TORK     je istá
voľba v oblasti profesionálnej hygieny
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