
Oferta i warto!ci 
Oferta HP obejmuje infrastruktur! IT, globalne us"ugi
informatyczne, systemy komputerowe dla firm
i klientów indywidualnych oraz rozwi#zania druku
i przetwarzania obrazu. Ka$dego dnia miliony u$yt-
kowników na ca"ym %wiecie korzystaj# z technologii
HP, która oferuje innowacyjne, niezawodne produkty
oraz us"ugi – pocz#wszy od ma"ych urz#dze& prze-
no%nych, a sko&czywszy na zaawansowanych rozwi#-
zaniach IT dedykowanych du$ym przedsi!biorstw.

Dzia"alno%' HP oparta jest na trzech g"ównych
grupach biznesowych odpowiedzialnych za po-
szczególne segmenty rynku i produkty:
( Dzia! Rozwi"za# dla Przedsi$biorstw

(TSG – Technology Solutions Group) odpowiada
za serwery, pami!ci masowe, oprogramowanie
i us"ugi oraz za komunikacj! z du$ymi klientami

( Dzia! Komputerowych Systemów Osobistych
(PSG – Personal Systems Group) koncentruje si!
na notebookach, komputerach biurkowych,
stacjach roboczych, terminalach, komputerach
kieszonkowych oraz monitorach

( Dzia! Druku i Przetwarzania Obrazu
(IPG – Imaging and Printing Group) utrzymuje
pozycj! HP jako najwi!kszego dostawcy rozwi#za&
druku i przetwarzania obrazu dla firm i u$ytkow-
ników indywidualnych oraz systemów cyfrowego
przetwarzania obrazów i publikacji. Oferta IPG
obejmuje drukarki, urz#dzenia do cyfrowego
przetwarzania obrazów, a tak$e aparaty fotogra-
ficzne i skanery oraz urz#dzenia do druku wielko-
formatowego i przemys"owego 
U podstaw wizerunku marki HP le$y przyrzeczenie

sk"adane wszystkim klientom: „We can help you do
that” (Z nami tego dokonasz). Obietnica ta wyra$a
zobowi#zanie HP do przestrzegania idei dzia"ania
dla dobra klientów, wa$nej od pocz#tku dzia"alno%ci
firmy. Wyj#tkowy charakter marki HP najtrafniej
oddaj# trzy cechy: Inspired, Genuine, Trusted. Ka$da
z nich symbolizuje warto%ci, które ukszta"towa"y HP
w przesz"o%ci i wytyczaj# obecne aspiracje firmy,
takie jak innowacyjno%' i pomys"owo%' w u"atwia-
niu $ycia klientom, pasj! w pomaganiu ludziom
w osi#gni!ciu ich celów oraz przyjazne, partnerskie

i godne zaufania podej%cie do biznesu, przejawiaj#ce
si! w dzia"aniu zgodnym z has"em „We do what we
say” (Dotrzymujemy s"owa). Wpisane w logo firmy
s"owo „invent” to zobowi#zanie do ci#g"ej innowa-
cyjno%ci. Dlatego w ka$dym obszarze dzia"ania
HP skupia si! przede wszystkim na zastosowaniu
nowatorskich idei, s"u$#cych jak naj"atwiejszemu
wykorzystaniu nowych technologii. By sprosta'
temu wyzwaniu, HP ka$dego roku inwestuje w ba-
dania i rozwój 3,5 mld dol. 

Innowacje i promocje
W%ród mi!dzynarodowych kampanii HP szczególnie
pozytywnym przyj!ciem cieszy"a si! kampania HP
Digital Photography, która wystartowa"a jesieni#
2003 r. i podkre%la"a "atwo%' korzystania z produktów
HP (aparatów i drukarek fotograficznych) w ca"ym
procesie zwi#zanym z fotografi# cyfrow# – od uchwy-
cenia kadru a$ po jego wydruk. Spoty reklamowe
b!d#ce cz!%ci# tej kampanii wykorzystywa"y charak-
terystyczny efekt „zamra$ania” ruchomych obrazów.
Kampania wywo"a"a niespotykany wcze%niej odzew
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HP jest %wiatowym dostawc# rozwi#za& z zakresu nowych technologii dla u$ytkowników
indywidualnych, firm oraz instytucji na ca"ym %wiecie, o przychodach wynosz#cych ponad 
90 mld dol. rocznie. Dzia"a w 170 krajach, zatrudnia 150 tys. profesjonalistów i obejmuje swoim
zasi!giem obszar, na którym u$ywa si! 43 walut. Za mark# HP stoj# globalna wiedza
i do%wiadczenie lidera rynku.
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ze strony konsumentów i zyska!a uznanie w oczach
fachowców z bran"y reklamowej, zdobywaj#c tytu!
kampanii roku przyznawany przez „Adweek Magazine”.

Na pocz#tku 2004 r. HP uruchomi!o kampani$
Change +hp (Zmiana +hp) skierowan# do du"ych
przedsi$biorstw. Kampania ta podkre%la!a korzy%ci,
jakie mog# odnie%& firmy dzi$ki umiej$tno%ci przysto-
sowywania si$ do stale zmieniaj#cych si$ warunków
rynkowych oraz wymaga' klientów. Przystosowanie
do zmiany gwarantuje w tym wypadku oczywi%cie
zastosowanie nowoczesnej platformy technologicznej.

Obie kampanie by!y cz$%ci# globalnej kampanii
promuj#cej mark$ +HP. W ci#gu dwóch lat od mo-
mentu uruchomienia kampanii +HP warto%& marki
HP wed!ug rankingu Interbrand wzros!a o 24 proc.,
a sama kampania przysporzy!a HP wiele presti"owych
nagród, w tym m.in. tytu! International Advertiser of
the Year 2004 przyznany przez brytyjski magazyn
„Campaign”, Nikkei Brand Award w latach 2003
i 2004 w Japonii, Grand Effie w 2004 r. w Rosji czy
te" Vision Award w 2004 r., przyznan# przez New
York Art Directors Club.

Innym przyk!adem globalnej kampanii pozycjo-
nuj#cej mark$ jest rozpocz$ta pod has!em Personal
Again (Komputer znów jest osobisty) przez Dzia!
Komputerowych Systemów Osobistych w maju
2006 r. zintegrowana kampania marketingowa
skierowana na jednoznaczn# identyfikacj$ marki HP
(hp. pl/personal). Podkre%la ona indywidualny
stosunek u"ytkowników do swoich komputerów

i buduje emocjonalne wi$zi mi$dzy u"ytkownikami
i mark# oraz niesie przekaz, "e komputery sta!y si$
dla u"ytkowników czym% bardzo osobistym. Pos!u-
"enie si$ stylizowanymi zarysami g!owy i r$ki pod-
kre%la „osobisty charakter” kampanii, a w celu
wzmocnienia tego efektu informacje o kompute-
rach i ich roli w "yciu u"ytkowników maj# form$
pisma odr$cznego w stylu retro. Kampania b$dzie
kontynuowana przez najbli"sze 2 lata.

Kontekst rynkowy
HP to najwi$ksza firma na rynku u"ytkowych indywi-
dualnych IT, najwi$ksza na %wiecie firma IT dostarcza-
j#ca rozwi#zania dla ma!ego i %redniego biznesu oraz
czo!owa firma IT w sektorze przedsi$biorstw. Na ca!ym
%wiecie HP ma 70 tys. partnerów us!ugowych oraz
210 tys. partnerów handlowych. HP to te" %wiatowy
lider m.in. w dziedzinie profesjonalnych technologii
druku i przetwarzania obrazu, serwerów i syste-
mów pami$ci masowych oraz zapewnienia ci#g!o-
%ci pracy systemów informatycznych. To tak"e jeden
z liderów na %wiecie w%ród producentów notebooków,
przeno%nych komputerów PC, stacji roboczych
i serwerów kasetowych.

Polski oddzia! HP powsta! w 1991 r. W ci#gu 6 lat
HP sta! si$ najwi$ksz# firm# informatyczn# w Polsce
(wg Computerworld Top 200 i Teleinfo 500) i do
dzi% zajmuje pozycj$ lidera rynku. HP realizuje
najbardziej presti"owe projekty informatyczne dla
najwi$kszych polskich firm. W warszawskiej siedzi-
bie i 12 regionalnych biurach serwisowych !#cznie
zatrudnionych jest niemal tysi#c osób. W 2005 r. HP
otworzy! e-Global Business Operations we Wroc!a-
wiu – nowe centrum outsourcingowe, w którym
w ci#gu najbli"szych 5 lat zatrudnienie znajdzie
kolejnych tysi#c osób.

Osi!gni"cia i perspektywy na przysz#o$%
HP to jedna z najcenniejszych marek %wiata. Z war-
to%ci# szacowan# na 20,5 mld dolarów HP zajmuje
13. miejsce w opracowanym przez Interbrand ran-
kingu Best Global Brands 2006, odnotowuj#c 8-proc.
wzrost w porównaniu z 2005 r. Spo%ród globalnych
wyró"nie' przyznanych marce HP szczególnie pre-
sti"owe jest zaj$cie drugiego miejsca na li%cie 100
Best Corporate Citizens – publikowanym ka"dego
roku przez „Business Ethics” badaniu oceniaj#cym
spo!eczn# odpowiedzialno%& biznesu. W ka"dej
z dotychczasowych siedmiu edycji tego zestawienia
firma HP zajmowa!a pozycje w pierwszej dziesi#tce. 

HP to jedna z wiod#cych firm na %wiecie, które
podejmuj# dzia!ania w zakresie spo!ecznej odpo-
wiedzialno%ci biznesu. Anga"uje si$ szczególnie
w programy i akcje s!u"#ce ochronie %rodowiska.
W Polsce firma rozwin$!a na du"# skal$ Program
Ekologiczny HP, w ramach którego realizuje strategi$
proekologiczn# oraz polityk$ zwi$kszania dost$pu
do technologii informatycznych poprzez:

( Konkurs Ekologiczny HP – skierowany do organi-
zacji pozarz#dowych oraz szkó!. Jego celem jest
wy!onienie najciekawszych inicjatyw i pomys!ów
s!u"#cych zmniejszeniu zanieczyszczenia %rodo-
wiska. W ci#gu 6 lat trwania konkursu firma HP
nagrodzi!a 41 projektów na kwot$ blisko 0,5 mln z!

( Program Odbioru i Recyklingu Wk!adów HP do
Drukarek – integralna cz$%& uruchomionego
przez HP ponad 10 lat temu programu Planet
Partners (tm). Zapewnia klientom przyjazne dla
%rodowiska rozwi#zania przetwarzania zu"ytych
materia!ów eksploatacyjnych do drukarek

( Sponsoring nagrody w kategorii ochrony %rodo-
wiska w konkursie Stowarzyszenia Dziennikarzy
Polskich
HP wspiera te" projekty edukacyjne, kulturalne

i wspomaga organizacje charytatywne. Od 2003 r.
HP przez 2 lata bra! udzia! w programie Internet
w Szko!ach – Projekt Prezydenta RP, maj#cym na
celu wyrównywanie szans polskiej m!odzie"y szkol-
nej. Od momentu przy!#czenia si$ do tej akcji firma
ufundowa!a siedem w pe!ni wyposa"onych pra-
cowni komputerowych. Warto%& ka"dej z nich wy-
nios!a blisko 100 tys. z!. W 2004 r. w dowód uznania
za wsparcie udzielone Fundacji Wspólna Droga
firma HP otrzyma!a tytu! Srebrnego Darczy'cy Roku,
a w 2005 r. za dzia!ania na polu kultury i sztuki
zosta!a wyró"niona nagrod# Arts & Business Awards
w kategorii Wydarzenie Roku za wspieranie festiwa-
lu Biennale Sztuki Mediów WRO.
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HP. PIERWSZY W¸AÂCICIEL.
NAJWY˚SZA JAKOÂå.
Wyobraê go sobie: jest niezawodny. Nieu˝ywany, zerowy przebieg. Trwa!y i praktyczny. 
Szybki, i co za wn´trze! A najwa˝niejsze: jest na gwarancji. Tak, gwarantujemy najwy˝szà 
jakoÊç oryginalnego wk!adu atramentowego HP. JeÊli chcesz drukowaç bez problemu, 
wybierz nowy. Bo idealne wydruki wymagajà idealnych wk!adów.

U˝ywaj oryginalnych wk!adów atramentowych HP.

Kliknij: www.hp.pl/supplies
Pytaj w sieciach handlowych oraz w dobrych sklepach komputerowych. 

1939
Bill Hewlett i Dave Packard
wybieraj! nazw" dla firmy,
a kolejno#$ nazwisk
ustalaj! rzucaj!c monet!

1941
Powstaje pierwsze logo.
Sk%ada si" ze stylizowanych
pochylonych ma%ych liter
hp wpisanych w ko%o.
Wzrost obrotów pozwala
na przeniesienie si"
z prowizorycznego gara&u
do pobliskiego budynku

1946
Uproszczenie logo
zwi"ksza jego czytelno#$
i u%atwia grawerowanie na
produktach. Najwa&niejsze
elementy logo pozostan!
niezmienione przez 21 lat.
Wprowadzenie nowych
linii produktów
i zdobywanie nowych
obszarów rynku

1967
Wraz z rozwojem HP ro#nie
zró&nicowanie oferty firmy.
Wkrótce po wprowadzeniu
pierwszego komputera HP
logo zostaje zmienione na
bardziej nowoczesne
i lepiej obrazuj!ce kierunek
rozwoju firmy

1968
Powstaje kilka projektów
logo przeznaczonych
wy%!cznie do eksponowania
na produktach HP. W#ród
nich zaokr!glony prostok!t
w ramce, zawieraj!cy
pochylone ma%e litery hp.
W tej wersji logo przetrwa
kolejne 10 lat – okres
boomu na rynku
kalkulatorów. HP buduje
zak%ady na ca%ym #wiecie
i wprowadza innowacyjne
urz!dzenia elektroniczne,
medyczne i analityczne

1979
Logo przybiera bardziej
pod%u&ny kszta%t
odpowiadaj!cy nowemu
wzornictwu produktów HP.
Nazwiska za%o&ycieli firmy
zostaj! zapisane specjaln!
czcionk! nazwan! HP
Gothic, natomiast pochy%e
hp wpisane w otwarte ko%o
zachowuje ducha
oryginalnego projektu 

1999
Najnowsza modyfikacja
logo odzwierciedlaj!ca
innowacyjno#$ nowego HP.
W logo zostaj! zachowane
pochylone litery hp
wpisane w ko%o
umieszczone wewn!trz
zaokr!glonego prostok!ta.
Do elementów logo
zostaje dodany cie'.
U do%u pojawia si" pisane
ma%ymi literami s%owo
„invent” – b!d(
innowacyjny

& HP rejestruje $rednio 11 patentów dziennie

& W 2005 r. u'ytkownicy zapisali i wymienili
ponad 140 mld cyfrowych zdj"%
z wykorzystaniem technologii HP

& Prawa jazdy i dowody osobiste w Polsce
s! realizowane dzi"ki systemowi HP

& HP zapewnia funkcjonowanie 100 gie#d
walutowych i towarowych na ca#ym $wiecie,
w tym New York Stock Exchange i Gie#dy
Papierów Warto$ciowych w Warszawie

& Jednym z pierwszych klientów HP by#a
wytwórnia filmowa Walta Disneya, która
zakupi#a osiem oscylatorów do produkcji
$cie'ki d(wi"kowej do filmu „Fantazja”

& Ponad 80 proc. SMS-ów na ca#ym $wiecie
dociera do adresatów dzi"ki rozwi!zaniom HP

& Us#uga numeru ratunkowego 911 w USA
zosta#a w ca#o$ci zrealizowana na platformie
HP OpenCall

& Wk#ady z atramentem HP stanowi! niemal
dwie trzecie wszystkich wk#adów
sprzedawanych na $wiecie

To, czego nie wiedzia#e$
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