
 

 

 

O Nikwax® 

Firma została założona w roku 1977 i jest liderem w dziedzinie bezpiecznych dla 

środowiska środków pielęgnujących i impregnujących, które przedłużają żywotność 

obuwia, ubrań i wyposażenia jednocześnie zwiększając ich wydajność. Nikwax 

stosuje formuły, zapewniające maksymalną wydajność, przy czym wpływ produktów 

Nikwax na środowisko jest minimalny. Nikwax jako jedyny producent środków 

impregnujących nigdy nie stosował gazów pędnych, fluorokarbonów (PFC), ani 

szkodliwych lotnych związków organicznych. Produkty Nikwax nie zawierają 

fluorochemikaliów i nie są testowane na zwierzętach. Wszystkie produkty Nikwax są 

produkowane na bazie wody przy zastosowaniu unikalnej formuły opartej na 

bezpiecznym na środowiska Elastomerze. Skuteczność produktów potwierdzają liczne 

rekomendacje od producentów odzieży, obuwia i sprzętu turystycznego, oraz 

pozytywne wzmianki w materiałach niemieckiej Organizacji konsumenckiej Stiftung 

Warentest (test 8/2012) 

Nikwax eksportuje towary do ponad 50 krajów na całym świecie, zdobył liczne 

nagrody takie jak: Sunday Times Best Green Award (2x), Green Apple Award czy 

Queen’s Award (4x) w tym Nagrodę Królowej za Zrównoważony Rozwój w 2014 roku. 
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O szkoleniu 

Podczas szkolenia Nikwax, omówione zostaną kwestie związane z optymalną 

pielęgnacją odzieży, obuwia oraz sprzętu outdoorowego. W ramach 

usystematyzowania wiedzy, krótko wyjaśnione i zademonstrowane zostaną główne 

cechy technicznych materiałów takie jak wodoodporność, oddychalność czy 

hydrofobowość. Omówione zostanie znaczenie pielęgnacji dla utrzymania tych 

właściwości oraz negatywne skutki związane z brakiem lub niewłaściwą pielęgnacją. 

Jednocześnie przedstawione zostaną rekomendacje dotyczące właściwej pielęgnacji, 

która nie tylko zwiększa zadowolenie klienta, ale też zmniejsza ryzyko reklamacji. 

Ponadto zwrócimy uwagę na fakt, iż środki pielęgnujące stanowią niezwykle istotną 

kategorię produktów, które nie tylko są nieodłącznym elementem obsługi klienta, ale 

też generują dodatkowe zyski i wiążą klienta ze sklepem zapewniając jego regularne 

wizyty. Poruszona zostanie również kwestia ekologii ze szczególnym uwzględnieniem 

coraz bardziej istotnej kwestii szkodliwych fluorokarbonów (PFC), których Nikwax 

nigdy nie stosował. 

 

 

O osobie prezentującej 

Tomasz Kruk jest bezpośrednim przedstawicielem firmy Nikwax wspierając 

działaniami szkoleniowymi oraz marketingowymi dystrybutorów na rynku polskim 

i niemieckim. Mając 6 lat doświadczenia w kontaktach zarówno z działami zakupów 

jak i bezpośrednio z personelem w sklepach, chętnie dzieli się swoimi 

spostrzeżeniami i jest otwarty na nowe pomysły i rozwiązania. 
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