
50. urodzin urządzenia Thermomix® ukaże się między-
narodowa jubileuszowa książka, na którą złożą się naj-
lepsze przepisy z krajów, w których działa Vorwerk.

Kontekst rynkowy
Urządzenie Thermomix® jest produkowane przez kon-
cern Vorwerk (w swoim portfolio firma ma również sys-
tem utrzymania czystości Kobold) i sprzedawane na 
całym świecie w systemie sprzedaży bezpośredniej. 
Polska sieć sprzedaży skupia ponad osiem tysięcy 
przedstawicieli handlowych w trzydziestu biurach regio-
nalnych i okręgowych. Biura są także miejscem organi-
zacji warsztatów kulinarnych dla użytkowników urzą-
dzenia oraz spotkań przedstawicieli i klientów. 
Przedstawiciele handlowi są niezależnymi przedsiębior-
cami, wszyscy jednak przeszli cykl szkoleń przygotowu-
jących do zadań związanych ze sprzedażą urządzenia. 
Thermomix® jest oferowany w tzw. systemie party, który 
zakłada spotkanie w domu potencjalnego klienta 
z trzema parami gości. Uczestnicy mogą poznać możli-
wości i szczegóły obsługi urządzenia, przygotowując 
jeden z trzech wariantów menu. Podczas pandemii 
Covid-19 firma dostosowała standardy sprzedaży tak, 
aby zapewnić klientom poczucie bezpieczeństwa: urzą-
dzenie można poznać podczas Thermowizji – prezenta-
cji online, a zakup sfinalizować przez Internet. 
Z danych Polskiego Stowarzyszenia Sprzedaży 
Bezpośredniej wynika, że w dobie pandemii zakupy oparte 
na indywidualnym kontakcie ze sprzedawcą zyskały jesz-
cze większą popularność. Ten trend dotyczy również urzą-
dzenia Thermomix® – w 2020 roku firma Vorwerk Polska 
odnotowała wzrost sprzedaży o 64 procent w stosunku do 
roku poprzedniego, a Thermomix® stał się nieodzownym 
wsparciem dla wielu gospodarstw domowych.

Oferta
Thermomix® to nowoczesne urządzenie kuchenne, dzięki 
któremu szybko i sprawnie przygotujemy nie tylko co-
dzienne posiłki, ale także wykwintne dania. Thermomix® 
łączy funkcje dwudziestu urządzeń w jednej kompakto-
wej formie, umożliwiając ważenie, mieszanie, mielenie, 
miksowanie, blendowanie, siekanie, ubijanie, emulgowa-
nie, rozpuszczanie, gotowanie (także na parze i sous 
vide), karmelizowanie, rumienienie, wyrabianie ciasta 
i wiele innych. Wparciem urządzenia jest stacja gotująca 
Thermomix Friend®, która za sprawą równoczesnego go-
towania przejmuje część zadań, pozwalając zaoszczę-
dzić jeszcze więcej czasu i przygotować więcej porcji. 
Innowacyjność urządzenia Thermomix® wynika z zasto-

Obecnie Thermomix® jest najpopularniejszym wielofunk-
cyjnym urządzeniem kuchennym w Polsce. Marka jest li-
derem rynku zaawansowanego sprzętu kuchennego. Tę 
pozycję ugruntowują liczne nagrody takie jak nagroda 
RED DOT AWARD 2020 w kategorii Product Design;  
If Design Award 2020; nagroda KüchenInnovation des 
Jahres 2020 (Kuchenna Innowacja Roku); RED DOT 
DESIGN AWARD za rok 2019; Plus X Award 2019 w ka-
tegoriach Innowacja, Wysoka jakość, Design, Łatwość 
użycia i Funkcjonalność oraz tytuł „Najlepszy produkt 
roku 2019”; nagroda w plebiscycie UX DESIGN  
AWARDS 2019 w kategorii produkt (z uwzględnieniem 
platformy Cookidoo®); Konsumencki Lider Jakości za rok 
2017; Quality International 2016, a także Lider Dekady 
2004-2014 Konkursu Laur Konsumenta. Dodatkowo 
książka kucharska „Dobry smak na każdym poziomie”, 
sygnowana logo Thermomix®, otrzymała tytuł Best in The 
World w konkursie Gourmand World CookBook Awards 

2017. W tym roku, trzeci raz w swojej historii, marka 
Thermomix® została wyróżniona nagrodą Superbrands 
Polska.

Promocja Marki
Thermomix® stawia na wysoką jakość obsługi, dostar-
czając klientom najwyższej klasy urządzenie, a także 
oferując doradztwo i opiekę przedstawicieli handlowych 
oraz profesjonalną opiekę posprzedażową. Marka jest 
aktywna w mediach społecznościowych, gdzie każdego 
dnia wspiera i inspiruje swoich fanów. Dla najbardziej 
aktywnych stworzyła program Community Stars, w ra-
mach którego uczestnicy mogą testować nowe pro-
dukty i dzielić się doświadczeniem z innymi użytkowni-
kami urządzenia Thermomix®. Tworzy wokół siebie 
społeczność ambasadorów złożoną z usatysfakcjono-
wanych klientów oraz zaangażowanych przedstawicieli 
handlowych. 
Vorwerk Polska aktywnie angażuje się w wiele wydarzeń 
kulinarnych, współpracuje z najlepszymi szefami kuchni 
w Polsce i blogerami kulinarnymi, którzy biorą udział 
m.in. w tworzeniu przepisów kulinarnych na Thermomix®. 
W 2020 roku marka była partnerem uroczystej gali wrę-
czenia Plakiet Michelin dla najlepszych restauratorów 
z Warszawy i Krakowa (gala odbyła się online). 

Ostatnie wydarzenia 
„Teraz. Kiedyś. Zawsze. Thermomix®” – to hasło towa-
rzyszy tegorocznym obchodom 50. urodzin marki. Pół 
wieku temu Vorwerk stworzył pierwsze w historii urzą-
dzenie kuchenne ze zintegrowaną funkcją podgrzewa-
nia. Przez kolejne lata firma wdrażała innowacyjne 
zmiany i pionierskie pomysły. Od momentu powstania 
pierwszego urządzenia Thermomix® na rynek europejski 
wprowadzono aż siedem jego modeli; każdy kolejny był 
nowocześniejszy i oferował coraz więcej możliwości 
w kuchni. To nie koniec tej niezwykłej historii, ponieważ 
urządzenie Thermomix® jest nieustannie doskonalone, 
rozwijane i zmieniane, by wciąż być źródłem inspiracji 
i niezapomnianych doświadczeń kulinarnych. Z okazji 

 

sowanej nowoczesnej cyfrowej technologii, dzięki której 
każdy może przygotować skomplikowane danie, podą-
żając za instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. 
Thermomix® za pomocą sieci Wi-Fi łączy się z Cookidoo® 
– platformą zawierającą ponad sześćdziesiąt tysięcy 
przepisów z kuchni całego świata, w tym blisko cztery 
tysiące w polskiej wersji językowej, które można pobrać 
bezpośrednio na ekran urządzenia. Po opłaceniu abona-
mentu użytkownicy mają nie tylko dostęp do bazy dań, 
ale też mogą układać menu tygodniowe oraz tworzyć listy 
zakupów. Oprócz wyboru przepisów cyfrowych Vorwerk 

Polska oferuje swoim klientom także bogate portfolio dru-
kowanych książek kucharskich, dzięki którym można 
w pełni wykorzystać możliwości urządzenia Thermomix®. 
Wszystkie przepisy publikowane przez Vorwerk są two-
rzone przez zespół specjalistów i wielokrotnie testowane, 
by zagwarantować klientom najwyższą jakość i wspa-
niałe efekty gotowania.   

Osiągnięcia
Vorwerk Polska chętnie angażuje się w działalność cha-
rytatywną. W październiku 2020 roku, z okazji Miesiąca 
Świadomości Raka Piersi, firma zorganizowała akcję 
„Różowy październik”. W jej ramach na platformie 
Cookidoo® została opublikowana kolekcja „różowych” 
przepisów, a marka zachęcała klientów i przedstawicieli 
handlowych do gotowania i dzielenia się informacjami 
o profilaktyce antynowotworowej w mediach społecz-
nościowych. Vorwerk Polska przekazała także 10 pro-
cent dochodu ze sprzedaży wybranych artykułów 
w sklepie internetowym na rzecz Federacji Stowarzyszeń 
Amazonki, a w ramach walki z pandemią Covid-19 
wsparła darowizną Wojewódzki Szpital Specjalistyczny 
im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu. 

1961 We Francji zostaje wyprodukowane pierwsze 
urządzenie Vorwerk VKM5. Łączy w sobie 
siedem funkcji: mieszanie, ugniatanie, cięcie, 
rozdrabnianie, miksowanie, mielenie i wyciskanie.

1971 Wielofunkcyjne urządzenie kuchenne, 
wyposażone w zintegrowaną funkcję 
podgrzewania, zyskuje nazwę Thermomix®.

Lata 70. i 80. Do sprzedaży w wybranych krajach 
Europy Zachodniej trafiają cztery kolejne 
modele urządzenia.

1995 Vorwerk Polska rozpoczyna sprzedaż urządzeń 
Thermomix® w Polsce; na krajowy rynek 
wchodzi model TM 3300.

1997 Marka wdraża model TM21: pierwsze 
urządzenie Thermomix® z przystawką do 
gotowania na parze – Varoma®.

2005 Na polski rynek wchodzi model TM31, 
posiadający m.in. obroty wsteczne.

2014 Modelem TM5 marka wprowadza klientów 
w erę cyfrowego gotowania i przygotowywania 
posiłków z instrukcjami wyświetlanymi 
na ekranie urządzenia.

2017 Dzięki dodatkowi Cook-Key® możliwe staje się 
łączenie urządzenia przez Wi-Fi z Cookidoo® 
– platformą z przepisami kulinarnymi na 
Thermomix®.

2019  Premiera modelu TM6 zintegrowanego 
z platformą Cookidoo® – Thermomix® zyskuje 
duży ekran dotykowy i łączy w jednym 
urządzeniu aż 20 funkcji.

2020 Model TM6 oferuje nowe funkcje: Gotowanie 
Jajek, Podgrzewanie, udoskonalony tryb Mycie 

Wstępne. Przy wielu przepisach pojawiają się 
filmy przedstawiające kroki ich przygotowania. 
W urządzeniu można też oglądać inspirujące 
filmy ilustrujące artykuły tematyczne na 
platformie Cookidoo®.

2021 Premiera stacji gotującej Thermomix Friend®, 
współpracującej z modelami TM6 i TM5 
w oparciu o ideę równoczesnego gotowania 
z ustawieniami. Użytkownicy zyskują możliwość 
szybszego przygotowania kilkudaniowego 
posiłku lub większej liczby porcji. Za sprawą 
technologii Bluetooth (a w przypadku TM5 
dzięki odpowiedniej aplikacji) urządzenia łączą 
się ze sobą. Thermomix® TM6 automatycznie 
przesyła instrukcje gotowania na wyświetlacz 
stacji Thermomix Friend®, która przejmuje 
wybrane kroki danego przepisu, uwalniając 
TM6 do innych zadań. 

www.thermomix.pl 
www.cookidoo.pl
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Thermomix® to wyjątkowe wielofunkcyjne urządzenie kuchenne, które łączy pasję do gotowania z zaawansowaną 
technologią. Dzięki innowacyjnym rozwiązaniom technicznym odmienia codzienne życie w kuchni i w domu. Umożliwia 
przygotowanie posiłków w szybki, oszczędny, zdrowy i łatwy sposób, również dzięki wykorzystaniu komplementarnej 
stacji gotującej Thermomix Friend®, pozwalającej przyrządzić wieloskładnikowe dania lub większą liczbę porcji dla rodziny 
i przyjaciół. Platforma Cookidoo® z przepisami na Thermomix® wspiera kreatywne gotowanie oraz planowanie codziennego 
menu. W tym roku Thermomix® obchodzi swoje 50. urodziny – pół wieku temu marka rozpoczęła rewolucję w kuchni.

TO, CZEGO NIE WIEDZIAŁEŚ

• Jesienią 2021 roku Vorwerk Polska powita 
milionowego właściciela urządzenia 
Thermomix®.
• Co 3 minuty i 4 sekundy w Polsce 
sprzedawany jest Thermomix®.
• Godzina 12.00 to najpopularniejsza pora, 
o której odwiedzana jest platforma 
Cookidoo® z przepisami na Thermomix®. 
• Na Cookidoo® znajdziemy ponad 580 
przepisów, które przygotujemy w niespełna 
15 minut.

11
Na tyle lat wystarczyłoby przepisów  

dostępnych na Cookidoo w języku polskim, 
gdyby codziennie przygotowywać z nich  

jedno danie.

hIsTOrIA MArKI


