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Cudze chwalicie, swego nie znacie  Polskie produkty, które robią karierę na świecie? Kiedy o to
zapytamy, ludzie zazwyczaj kręcą głową i mówią "nie wiem".
 
A jednak! Polskie autobusy jeżdżą w wielu krajach Europy, kosmetykami Inglot malują się miliony kobiet,
a okna Drutex reklamował Kuba Błaszczykowski i Andrea Pirlo!
 
 
Czy polskie produkty mogą być konkurencyjne i być pożądanym towarem w innych krajach? Jeśli chcecie
z automatu odpowiedzieć "nie" – musimy was rozczarować. Jest kilka polskich marek i produktów
naprawdę robiących karierę na świecie.
 
1. Autobusy Solaris
 
Dużo ich w największych polskich miastach, ale większość produkcji idzie na eksport. Solarisy są
względnie tanie, solidne i cieszą się dobrą opinią. Jeżdżą m.in. w Niemczech, Szwecji, Danii, Czechach i na
Słowacji.
 
2. Kosmetyki Inglot
 
Założona w 1983 r. w Przemyślu firma niespodziewanie stała się marką znaną i lubianą na świecie. Może
nawet bardziej, niż w Polsce. Kosmetyków zmarłego niedawno polskiego przedsiębiorcy używają kobiety
w Irlandii, Kanadzie, USA, a nawet w dalekim Azerbejdżanie czy Malezji!
 
3. Żubrówka
 
Najpopularniejsza chyba polska wódka, którą kupimy w Czechach, na Ukrainie, w USA, na Białorusi czy w
Rosji. Wielokrotnie nagradzana, rozpoznawalna i będąca przedmiotem zazdrości gorzelników z całego
świata. Młodzież powiedziałaby o niej "klasyka gatunku".
 
4. Oscypek
 
Twardy, słony, wędzony ser z mleka owczego, chroniony jako wyłączny polski produkt regionalny przez
Unię Europejską. Może być produkowany pod taką nazwą tylko przez kilka podhalańskich gmin. 5.
Pierogi
 
Wspomina o nich każdy obcokrajowiec, który odwiedził Polskę bądź ma znajomego Polaka. Naprawdę
nie wiem, co jeszcze można by o nich napisać. Może to, że zajadał się nimi niedawno nawet słynny
koszykarz, Shaquille O'Neal 6. Prince Polo
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Produkowane od 1955 r. Popularne w Czechach, na Litwie, Łotwie, Ukrainie, Węgrzech czy... Islandii ,
gdzie jest jednym z elementów tamtejszej popkultury. Znane chyba przez każdego Polaka wafelki są
mówiąc krótko i prosto baaardzo smaczne. I to ich największa siła.
 
7. Mokate
 
Przede wszystkim, ale nie tylko. Kawa i inne wyroby firmy z beskidzkiego Ustronia eksportowane są do
ponad 70 (!) krajów świata, w tym do Włoch.
 
8. Okna Drutex
 
Reklamuje je piłkarski mistrz świata sprzed kilku lat Andrea Pirlo , aktualny mistrz świata Philipp Lahm
oraz polski mistrz Kuba Błaszczykowski.
 
9. Gino Rossi
 
Buty, zegarki, odzież. 75 salonów sprzedaży w Polsce, na Ukrainie, Litwie, Łotwie, Węgrzech, Rosji i
Niemczech, a firma ma kolejne plany ekspansji na Europę. Pochwalamy!
 
10. Reserved
 
Ponad 500 (!) salonów tej marki w Azji, Europie Wschodniej i Azji musi robić wrażenie. Firma otworzyła
niedawno internetowy sklep wysyłkowy, który jest debiutem firmy w Europie Zachodniej. Jeśli
przysłowie "pokaż mi swoją konkurencję, a powiem ci, kim jesteś" jest prawdziwe, to marka Reserved
coś znaczy. Do jej konkurentów zalicza się m.in. H&M czy Zara.
 
11. Cropp
 
Sytuacja podobna jak z Reserved. Ponad 200 salonów w Polsce i kilkunastu innych krajach Europy i
wspieranie sportów ekstremalnych. Ich po prostu się nosi!
 
12. Behemoth i Vader
 
Koncerty na całym świecie, artykuły w prestiżowym "New York Times" i branżowym piśmie "Metal
Hammer", będącym biblią fanów mocnego grania. Do tego kontrowersyjny lider i jest przepis na sukces.
Behemoth to dziś najbardziej znany na świecie zespół z kraju nad Wisłą. Wciąż też bardziej doceniani
poza granicami, niż w ojczyźnie. Kilka lat przed nimi podobną sława cieszył się olsztyński zespół Vader.
Bezapelacyjnie światowa czołówka!
 
Rekord sprzedaży polskiej żywności w Europie.
 
Czy kupujemy polskie produkty?
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Piechociński: Ważny jest eksport poza UE ełem
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