
Kontekst rynkowy
OSRAM jest jednym z dwóch największych światowych producentów na rynku oświetle-
nia i jako jedyna firma o globalnym zasięgu skupia się tylko i wyłącznie na produktach 
i usługach oświetleniowych. Wszystkie działania są prowadzone z myślą o poprawie jako-
ści życia. OSRAM tworzy światło – dostarcza innowacje zmieniające oblicze oświetlenia. 
Jako międzynarodowe przedsiębiorstwo OSRAM postępuje w sposób odpowie-
dzialny. Przywiązuje dużą wagę do działań socjalnych i proekologicznych. Rokrocznie 
przeznacza znaczne środki na prace badawczo-rozwojowe i systematycznie zwięk-
sza udział produktów energooszczędnych w swoim portfolio. Dzięki wysokiej efek-
tywności energetycznej pozwalają one nie tylko chronić środowisko naturalne, lecz 
także znacząco ograniczać wydatki na energię elektryczną.

Historia Marki
Początki marki OSRAM sięgają 1906 roku, gdy w Berlinie zarejestrowano firmę Auer-
Gesellschaft. Trzynaście lat później pojawiło się używane do dziś logo z żarówką, 
a także obecna nazwa firmy – OSRAM.
W 1982 roku zadebiutowała kompaktowa świetlówka, OSRAM DULUX. Trzy lata póź-
niej – pierwsza na świecie świetlówka zintegrowana ze statecznikiem. Marce przy-
znano też znaczące nagrody: Oskar dla lamp OSRAM XBO (1983) i kolejny Oskar – 
tym razem dla lamp HMI (1987).
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Wraz z początkiem nowego stulecia, zmieniło się logo firmy – na obowiązujące do 
dziś. W 2003 roku zakończono budowę nowoczesnej fabryki LED.
W 2013 roku firma OSRAM Licht AG zadebiutowała na giełdzie we Frankfurcie. Rok 
później reflektory laserowe OSRAM zaczęto montować w produkowanych seryjnie sa-
mochodach. W 2015 roku do produkcji trafił oparty na LED zamiennik żarówki 100 W.

Osiągnięcia
Od lat firma OSRAM stawia na energooszczędne i innowacyjne rozwiązania. W ofer-
cie dostępne są produkty LED, zastępujące tradycyjne żarówki o mocy 40, 60 czy 
100 W. Cała oferta lamp LED, będących zamiennikiem tradycyjnych żarówek, obej-
muje dzisiaj ponad 150 rodzajów tych źródeł światła!
Produkty OSRAM są cenione nie tylko za trwałość, nowatorskie rozwiązania czy ener-
gooszczędność. Łącząca tradycyjny kształt żarówki z technologią LED lampa 
Superstar Classic A40 została uhonorowana jedną z najbardziej prestiżowych nagród 
w dziedzinie designu – Red Dot.
Laury zbierają także realizacje firmy – projekt i rozwiązania zastosowane na Stadionie 
Narodowym w Warszawie zdobyły międzynarodową nagrodę w konkursie Lighting 
Design Awards.
Realizacje OSRAM można znaleźć także w zabytkach światowej klasy – na produkty 
OSRAM postawiono w Kaplicy Sykstyńskiej. System oparty na 7000 LED sprawił, 

Firma OSRAM została założona w 1906 roku w Berlinie, a w Polsce jest obecna od 1991 roku. Używane do dziś – chociaż 
modyfikowane – logo w kształcie żarówki pojawiło się po raz pierwszy w 1919 roku. Od początku istnienia priorytetem 
OSRAM jest oferowanie najnowocześniejszych systemów oświetlenia.
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że po pięciu wiekach od powstania dzieła Michała Anioła można podziwiać  
w zupełnie innym świetle. Co ważne – świetle bezpiecznym dla tych bezcennych 
arcydzieł.
Firma OSRAM realizuje również wiele projektów w naszym kraju. We współpracy 
z polskimi firmami powstają projekty i realizacje oświetlenia wnętrz, systemy specja-
listyczne do zabytkowych obiektów i muzeów, nowoczesnych centrów finanso- 
wych i handlowych, a także obiektów sportowych. Kompleksowe realizacje można  
znaleźć m.in. na Stadionie Narodowym w Warszawie, w Filharmonii Szczecińskiej,  
Muzeum Etnograficznym czy Zachęcie w Warszawie. Różnorodność realizacji 
w Polsce jest dowodem na ogromną elastyczność firmy i pokazuje, jak wiele ma do 
zaoferowania.

Oferta
Firma OSRAM oferuje pełną gamę produktów – od komponentów i źródeł światła, po-
przez elektroniczne urządzenia zapłonowe oraz kompletne oprawy i systemy sterowania, 
aż po kompleksowe rozwiązania. Warto dodać, że firma produkuje również samocho-
dowe źródła światła oraz m.in.: urządzenia dla medycyny, filmu, teatru, kina czy fotografii. 
Produkty OSRAM można kupić na rynkach ponad 150 krajów na całym świecie.
Ponadstuletnie doświadczenie sprawia, że OSRAM dysponuje wyjątkową wiedzą. 
Specjaliści firmy doradzają przy projektowaniu instalacji oświetleniowych i przeprowa-
dzają audyty istniejących systemów.
OSRAM dba o środowisko, stąd coraz większy udział w portfolio energooszczędnych 
produktów, opartych przede wszystkim na LED. Stają się one nie tylko coraz bardziej 
popularne w oświetleniu mieszkań, domów czy innych budynków, lecz także znajdują 
coraz szersze zastosowanie w motoryzacji. 

Promocja Marki
OSRAM angażuje się w wiele projektów na rozmaitych polach. Stara się stale eduko-
wać swoich klientów i doradzać im, jak wybierać najbardziej wydajne i energoosz-
czędne rozwiązania. Firma od lat prowadzi Akademię Bezpieczeństwa, czyli program 
dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych na terenie całej Polski, który ma 
nauczyć ich m.in. jak poruszać się bezpiecznie po drodze czy wpoić zasady ruchu 
drogowego. W ramach Akademii organizowane są m.in. konkursy dla uczniów oraz 
nauczycieli, jak również szkolenia i warsztaty z zakresu bezpiecznego oświetlenia. 
Celem Akademii Bezpieczeństwa jest działanie na rzecz zmiany złych nawyków za-
równo wśród pieszych, jak i kierowców. OSRAM wspiera także wydarzenia kulturalne 
– przez ostatnich kilka lat współpracował z Multikinem, a ostatnio został mecenasem 
cyklu „Opera i teatr w Multikinie”. Firma angażuje się także w takie projekty, jak „Off-
grid”, którego celem jest zapewnienie mieszkańcom Afryki światła i wody pitnej. Wraz 
z fundacją Global Nature Fund uruchomiła cztery elektrownie słoneczne w Kenii. 
Dzięki nim okoliczni mieszkańcy mogą zastąpić dotychczas używane lampy naftowe 
akumulatorowymi źródłami światła opartymi na LED.
www.osram.pl 

• Nazwa tej sławnej od 1906 roku marki powstała z nazw dwóch materiałów, które 
w tamtych czasach były niezbędne do produkcji żarników – OSm i wolfRAM.

• Cała oferta lamp LED, będących zamiennikiem tradycyjnych żarówek, marki 
OSRAM obejmuje dzisiaj ponad 150 rodzajów tych źródeł światła!

• W Kaplicy Sykstyńskiej zamontowano system oparty na 7000 LED – dzięki temu po 
pięciu wiekach od ich powstania dzieła Michała Anioła można podziwiać w zupełnie 
innym świetle. Co ważne – świetle bezpiecznym dla tych bezcennych arcydzieł.
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