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O nas
Grupa Opinion jest liderem w branży druku cyfrowego oraz rozwiązań  
z zakresu komunikacji wizualnej w punktach sprzedaży i salonach 
obsługi klienta. Koncentrujemy swoje działania na realizacji projektów 
dla klientów z Europy Zachodniej oraz z Polski. Od kilku lat strategicznie 
inwestujemy w nowoczesny park maszynowy oraz rozwój naszych ludzi. 
Obecnie jesteśmy jedną z największych polskich wielkoformatowych 
drukarni cyfrowych. Produkujemy 1,5 miliona m2 wydruków rocznie. 
Sprzedajemy na dwunastu rynkach europejskich.

Naszą specjalnością są usługi i druk cyfrowy. Tworzymy rozwiązania 
dla różnorodnych branż, skutecznie łącząc pomysłowość z technologią.  
Lata doświadczeń w pracy z klientemi, dostęp do najnowocześniejszego 
zaplecza technologicznego w Polsce, a przede wszystkim wiedza  
i zaangażowanie umożliwiają nam szybkie i sprawne tworzenie 
rozwiązań oczekiwanych przez Klientów.

Ludzie
W fabryce pracuje 150 pasjonatów z różnych dziedzin zaś w terenie 
kilkadziesiąt ekip gotowych do realizacji naszych pomysłów i rozwiązań 
reklamowych. Zasięgiem usług obejmujemy prace na terenie całego 
kraju. Kładziemy nacisk na rozwój kompetencji. Tworzymy dla 
Pracowników przyjazne i bezpieczne środowisko pracy oparte na 
wartościach i poszanowaniu różnorodności. Rozwijamy kompetencje  
i motywujemy pracowników do osiągania celów. Zdajemy sobie 
sprawę, że Spółka jako pracodawca jest ważnym ogniwem łączącym 
ją ze społecznością lokalną, dlatego podejmujemy działania mające na 
celu stały rozwój firmy prowadzący do zwiększania zatrudnienia.
Chcemy, aby każdy Pracownik mógł w Opinion wykorzystać wszystkie 
swoje możliwości, dlatego stwarzamy naszym Pracownikom możliwość 
stałego rozwoju ich kompetencji i pracy w zespole ekspertów.
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Zapewniamy możliwość doboru technologii druku najlepiej 
odpowiadającej oczekiwaniom Klienta. Jako jedni z niewielu 
dysponujemy aż pięcioma technologiami druku. Nasz park maszynowy 
to kilkanaście maszyn drukujących, wielkoformatowe plotery tnące 
oraz automatyczne zgrzewarki. Do wykończenia prac realizowanych 
dla naszych klientów wykorzystujemy ponadto szwalnię, laminatory, 
oczkarki, trymery i kalander.

Rozumiemy rolę naszego biznesu w otoczeniu. Zdajemy sobie sprawę, 
że nasze decyzje i produkty wpływają na świat, w którym żyjemy. 
Chcemy, aby ten wpływ był pozytywny i do tego dążymy.
Zidentyfikowaliśmy główne zagrożenie, jakie nasza działalność może 
powodować w otoczeniu. Jest nim m.in.: zaśmiecanie przestrzeni 
wizualnej. Podejmujemy, często we współpracy z klientami, konkretne 
działania, aby to zagrożenie minimalizować: nie produkujemy reklam 
obrażających uczucia religijne, nie produkujemy reklam nieestetycznych, 
dbamy o trwałość naszych produkcji i wykonawstwa, oferujemy usługę 
utylizacji nieaktualnych elementów komunikacji wizualnej.

W swoim podejściu do zaangażowania społecznego i rozwoju 
społeczności lokalnej Grupa OPINION postrzega siebie jako jej 
integralną część. Aktywnie współdziałamy z lokalną społecznością 
zarówno poprzez stałą współpracę z organizacjami i instytucjami 
lokalnymi jak i jednorazowe działania. Pomagamy bezinteresownie. 
Wspieramy finansowo przedsięwzięcia o charakterze charytatywnym, 
kulturalnym i edukacyjnym nie kierując się przy tym ich rozgłosem 
medialnym. Co roku sponsorujemy lokalne imprezy kulturalne np. 
Festiwal All Improvviso, Gliwicką Jesień Gospel, Turniej za 1 Uśmiech. 
Dzięki wspieraniu wielu cennych przedsięwzięć firma prowadzi swoisty 
dialog z otoczeniem, w którym działa, wychodząc jednocześnie 
naprzeciw społecznym interesom i oczekiwaniom. 

Naszym partnerom zapewniamy korzystne warunki współpracy, 
uwzględniające Ich indywidualne wymagania, oraz obsługę 
wykwalifikowanych doradców. Aby współpraca przebiegała sprawnie 
zapewniamy stałą gotowość do realizacji nawet najbardziej nietypowych 
zleceń w jednym miejscu i krótkim czasie. Naszymi klientami są 
agencje reklamowe, domy mediowe, pośrednicy sprzedaży druku 
oraz duzi klienci końcowi w Polsce i Europie Zachodniej. Zapewniamy 
oprawy wizualne np. imprez sportowych, co bezpośrednio wpływa 
na postrzeganie imprezy wśród uczestników, widzów, sponsorów. 
Współpracujemy również z organizatorami różnorodnych eventów 
 i wydarzeń świadcząc im przeróżne usługi związane z reklamą.
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