
Oferta i warto!ci
W !wiecie, w którym technika oddzia"uje na ka#dy
aspekt codziennego #ycia, Philips jest jednym
z g"ównych dostawców rozwi$za% w obszarze opieki
zdrowotnej i stylu #ycia. Aspiruje do miana najbardziej
podziwianej firmy w bran#y i w opinii wszystkich
swoich grup interesów. Dlatego w"a!nie Philips
obiecuje tworzy& urz$dzenia przyjazne w obs"udze
i zaprojektowane z my!l$ o u#ytkowniku, a jedno-
cze!nie zaawansowane technologicznie. W chwili
obecnej Philips rozwija swoje dzia"ania w nast'puj$-
cych obszarach: O!wietlenie, Systemy Medyczne,
Elektronika U#ytkowa oraz Drobny Sprz't Gospodar-
stwa Domowego i Higieny Osobistej.

Innowacje i promocje
Do 2005 r. Philips zarejestrowa" ponad 115 tys. paten-
tów w ka#dej niemal dziedzinie technologii. Jedena!cie
laboratoriów i centrów badawczych na ca"ym !wiecie
– od Indii po USA – zatrudnia ponad 3 tys. naukow-
ców. Co roku na rozwój i badania przeznaczane jest
!rednio oko"o 8 proc. sprzeda#y. Na przedmie!ciach
Eindhoven w Holandii powsta" supernowoczesny
High Tech Campus – miasteczko naukowo-badawcze
wkomponowane w krajobraz okolicznych lasów i "$k,
wyposa#one w sklepy, obiekty sportowe. Jest to
jeden z najnowocze!niejszych o!rodków tego typu
w Europie.

Philips to dla bardzo wielu u#ytkowników synonim
doskona"ego wzornictwa. W 2005 r. Philips Design,
stworzona przez Philips jednostka odpowiedzialna
za wzornictwo, badanie trendów oraz tworzenie
jedynych w swoim rodzaju futurystycznych scenariuszy
przysz"o!ci, obchodzi"a 80-lecie istnienia. Powsta"a,
gdy o naprawd' wysokiej klasy wzornictwie my!la"o
niewiele firm. 

W 1990 r. Philips wprowadzi" przyrzeczenie marki
„Let’s make things better”, które doczeka"o si' doskona-
"ego polskiego t"umaczenia: „Odkryjmy lepszy !wiat”.
Przez ponad dekad' towarzyszy"o licznym kampaniom
reklamowym, które zgodnie z ówczesnym za"o#eniem
koncentrowa"y si' na przedstawieniu najbardziej
presti#owych produktów i urz$dze% marki Philips. 

Prze"omem dla identyfikacji marki Philips by"
13 wrze!nia 2004 r. Tego dnia wprowadzono nowe po-
zycjonowanie marki: „Sense and Simplicity” (na rynku
polskim obowi$zuje ono w wersji angielskiej). Ruszy"a
ogromna, warta 160 mln euro kampania reklamowa,
która w 2004 i w 2005 r. by"a prowadzona w USA,
Holandii, Niemczech, W"oszech, Wielkiej Brytanii,
Francji i Chinach. Drugi etap kampanii obj$" swoim
zasi'giem równie# Indie, Rosj', Hiszpani' oraz Bra-
zyli'. Przekaz reklamowy kampanii skoncentrowano
na grupie docelowej, sk"adaj$cej si' z 20 proc. osób,
które dokonuj$ 80 proc. zakupów. To dobrze zarabia-
j$ce osoby szczebla decyzyjnego w wieku 35-55 lat,

którzy s$ zniech'ceni otaczaj$c$ ich skomplikowan$
technologi$. Gerard Kleisterlee, prezes Royal Philips
Electronics podsumowa" cel nowego pozycjonowania:
„Philips nie jest jedyn$ firm$ technologiczn$, która
rozumie potrzeb' prostych rozwi$za%, ale jeste!my
pierwszymi, którzy deklaruj$ ch'& dzia"ania w tym
kierunku. Nasza droga do innowacji nie prowadzi
przez zwi'kszanie z"o#ono!ci, ale zwi'kszanie prostoty,
która w obecnych czasach jest w modzie.”

Nowy przekaz reklamowy ma podkre!la& wizerunek
marki Philips jako firmy dzia"aj$cej w dwóch strate-
gicznych obszarach: ochrony zdrowia i stylu #ycia,
a tak#e dostawcy innowacyjnych i równocze!nie
przyjaznych w u#ytkowaniu rozwi$za% zaprojektowa-
nych z my!l$ o klientach. Wed"ug Philipsa technologia
ma by& tak prosta jak jej opakowanie („Technology
must be as simple as the box it comes in”). 

Kontekst rynkowy
Royal Philips Electronics jest !wiatowym liderem
na rynku diagnostycznego sprz'tu medycznego,
systemów monitorowania stanu zdrowia pacjenta,
energooszcz'dnych rozwi$za% o!wietleniowych
oraz drobnego AGD i elektroniki u#ytkowej. Firma
z central$ w Holandii zatrudnia ok. 125 500 pra-
cowników w ponad 60 krajach na ca"ym !wiecie.
W 2005 r. !wiatowa sprzeda# Philips osi$gn'"a
30,4 mld euro. 

www.philips.pl

Philips to marka, która poprzez wprowadzanie znacz$cych innowacji technicznych nieustannie
d$#y do poprawy jako!ci #ycia ludzi. Ale prawdziwym odkryciem Philipsa – poza wieloma
wynalazkami wyznaczaj$cymi milowe kroki post'pu technologicznego i cywilizacyjnego 
– jest zrozumienie, #e prostota mo#e by& celem technologii i #e ludzie na ca"ym !wiecie
chc$ korzysta& z urz$dze%, których obs"uga nie sprawia im trudno!ci. 
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W Polsce firma rozpocz!"a swoje operacje w 1921 r.,
zatrudniaj#c ponad tysi#c osób w chwili wybuchu
wojny. Philips ponownie rozpocz#" dzia"alno$%
w Polsce w 1991 r. i dzi$ znajduje si! w gronie
najwi!kszych inwestorów na rynku polskim z zain-
westowanym kapita"em si!gaj#cym ok. 500 mln euro.
Firma posiada na terenie kraju 5 zak"adów produk-
cyjnych, w których "#czne zatrudnienie wynosi
ponad 8 tys. osób. Philips przyczynia si! równie&
do poprawy bilansu p"atniczego Polski poprzez eks-
port wyrobów (osprz!tu i elektroniki o$wietleniowej,
sprz!tu gospodarstwa domowego), który stanowi
znaczn# cz!$% ($rednio ok. 70 proc.) sprzeda&y
poszczególnych zak"adów produkcyjnych.
W sierpniu 2003 r. utworzono Europejskie Centrum
Us"ug Philips w 'odzi, które obecnie zatrudnia ponad
770 specjalistów z dziedziny finansów, ksi!gowo$ci
oraz zakupów i obs"uguje ponad 115 jednostek
Philipsa w 20 krajach w Europie. W 2000 r. Philips
otrzyma" nagrod! w kategorii Inwestycja Zagraniczna
w Polsce w ramach III edycji Nagrody Gospodarczej
Prezydenta PR.

Osi!gni"cia i perspektywy na przysz#o$%
Strategia Philipsa w przysz"o$ci zak"ada koncentracj!
i rozwój g"ównych kompetencji w obszarach opieki
zdrowotnej, o$wietlenia, drobnego sprz!tu AGD
oraz elektroniki u&ytkowej, tworzenia partnerskich
relacji z kluczowymi klientami, prowadzenia
$wiatowej klasy dzia"alno$ci badawczo-rozwojowej
i wykorzystywania zasobnego portfela w"asno$ci
intelektualnej. 

Obecna warto$ci marki jest szacowana na 6,7 mld
dolarów. W mi!dzynarodowym rankingu Interbrand
w 2006 r. Philips zaj#" 48. miejsce odnotowuj#c naj-
wy&szy wzrost w sektorze elektroniki i zwi!kszaj#c
sw# warto$% o 14 proc. (w 2005 r. znajdowa" si!
na 53., a w 2004 – 65. pozycji). 

Philips jest jedn# z wiod#cych firm na $wiecie
w zakresie spo"ecznej odpowiedzialno$ci biznesu.
Pocz#wszy od 2003 r. jest wyró&niany za dzia"ania
w zakresie zrównowa&onego rozwoju i corocznie zaj-
muje 1. miejsce w rankingu indeksu zrównowa&onego
rozwoju w swojej grupie bran&owej (DJSI, Dow Jones
Sustainability Index). Philips zobligowa" równie&
50 tys. swoich dostawców z ca"ego $wiata do wype"-
niania zobowi#za( Deklaracji Dostawcy w zakresie

Zrównowa&onego Rozwoju. Deklaracja ta okre$la
minimalne wymagane warunki dotycz#ce ochrony
$rodowiska, BHP oraz warunków pracy, w tym tak&e
pracy dzieci.

Philips stworzy" równie& program w zakresie
ochrony $rodowiska naturalnego ECO VISON, którego
celem jest m.in. ograniczenie zu&ycia energii, emisji
szkodliwych substancji, a tak&e tworzenie produktów
przyjaznych $rodowisku. W 2006 r. Europejskie Stowa-
rzyszenie Obrazu i D)wi!ku EISA nagrodzi"o telewizor
Philips 42PF7621D tytu"em Europejskiego Urz#dzenia
Przyjaznego *rodowisku 2006-2007.

W Polsce wszystkie jednostki Philips dzia"aj# ak-
tywnie na rzecz spo"eczno$ci lokalnych wspieraj#c
inicjatywy zwi#zane g"ównie z ochron# zdrowia,
edukacj# i sportem. W latach 2003-2006 realizowany
by" ogólnopolski projekt wymiany )róde" $wiat"a
w szko"ach z terenów wiejskich i niewielkich miast
po"o&onych w rejonach o wysokiej stopie bezrobo-
cia. Celem projektu by"a poprawa warunków, w ja-
kich dzieci i nauczyciele ucz# si! i pracuj# poprzez
dostarczeniem o$wietlenia spe"niaj#cego standardy
UE. Akcja obj!"a swoim zasi!giem ponad 250 szkó".
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1948-1950 
Philips nada! blisko 200
eksperymentalnych
audycji telewizyjnych dla
zaledwie 20 (!) posiadaczy
odbiorników telewizyjnych

1956 
Rozpocz"!y si" próby
z elektryczn# golark#
trójg!owicow# – do 2002 r.
sprzedano na ca!ym
$wiecie 400 mln golarek
Philishave

1958 
Philips stworzy! jedn#
z pierwszych prezentacji
multimedialnych – s!ynny
architekt Le Corbusier
razem z kompozytorem
Edgarem Varese oraz firm#
Philips stworzyli „poemat
elektroniczny”,
przedstawienie !#cz#ce
$wiat!o, d%wi"k i obraz
prezentowane we wn"trzach
futurystycznego,
wzniesionego specjalnie na
t" okazj" pawilonu Philips

1963 
Philips wprowadzi! na
rynek kaset"
magnetofonow#, która
zrewolucjonizowa!a
s!uchanie muzyki
i spopularyzowa!a jej
nagrywanie

1983 
Philips przedstawi! $wiatu
p!yt" CD

2002 
Wydanie „Brand Book”,
kompendium wiedzy
o Philips, w której na
pierwszych i ostatnich
stronach umieszczono
drobn# czcionk# imiona
i nazwiska wszystkich
pracowników firmy
w momencie publikacji
ksi#&ki

1891 
Frederik Philips i jego syn
Gerard chc#c zaspokoi'
rosn#cy popyt na &arówki
w zwi#zku z coraz bardziej
powszechnym dost"pem
do elektryczno$ci za!o&yli
w Eindhoven (Holandia)
Philips&Co. Pocz#tki by!y
zniech"caj#ce – problemy
z patentami i dominacj#
Niemiec powodowa!y, &e
biznes rozwija! si" opornie
do czasu, si" gdy do firmy
do!#czy! brat Gerarda,
Anton

1919 
Z okazji narodowej wystawy
w Holandii Philips przedstawi!
najwi"ksz# na $wiecie
lamp" Goliath o $rednicy
1 metra i mocy 25 tys. wat,
wytwarzaj#c# $wiat!o
równe mocy 50 tys. $wiec,
która o$wietli!a ca!y rynek
w Utrechcie – osiemdziesi#t
lat pó%niej lampa Philips
Millennium sk!adaj#ca si"
ze 168 oddzielnych lamp
halogenowych powita!a rok
2000 na Times Square
w Nowym Jorku

1927 
Philips przej#! firm" C. H. F.
Müller, najwi"ksz#
niemieck# wytwórni" lamp
rentgenowskich, tworz#c
tym samym swój pierwszy
dzia! produktowy
– Systemy Medyczne

1938 
Philips zaprezentowa! na
targach w Utrechcie
transmisj" telewizyjn#

& Philips o$wietla 65 proc. wszystkich
wa'nych lotnisk

& 35 proc. wszystkich samochodów na
$wiatowych drogach jest wyposa'onych
w (ród#a $wiat#a Philips

& Jedno na pi"% (róde# $wiat#a sprzedawanych
na $wiecie jest marki Philips

& 29 z 33 stadionów olimpijskich podczas
Igrzysk w Atenach wykorzystywa#o systemy
o$wietleniowe Philips 

& Philips jest numerem 1 na rynku
nagrywarek DVD

To, czego nie wiedzia#e$
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