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Drodzy klienci, Partnerzy handlowi, 

Szanowni Państwo! 

 

ORO Polska, to organizacja produkcyjno – handlowa. Nasze produkty oferujemy pod 

markami:  

 

a także pod markami własnymi (private label) naszych klientów. 

 

Produkty ORO, to: 

-  seria produktów codziennego użytku, do utrzymania czystości, 

-  seria preparatów specjalistycznych, przeznaczonych do przywracania czystości, 

- seria preparatów przeznaczonych dla odbiorców / klientów instytucjonalnych, firm 

sprzątających. 

Jakość i ekologia 

Atutem naszych produktów jest zawsze wysoka i  powtarzalna jakość! 

Tworzymy preparaty, które są pomocne, skuteczne, proste w użyciu i nie szkodzące 

środowisku, w którym żyjemy. Ciągle też doskonalimy się w celu osiągnięcia jak najwyższej 

jakości i skuteczności naszych produktów. Nie sprzedajemy promocji, ale produkty, których 

jesteśmy pewni a użytkowników naszych produktów chcemy przekonywać jakością! 

Elastyczność 

Dzięki nowoczesnym maszynom i urządzeniom, w naszych zakładach możliwa jest 

zarówno produkcja masowa popularnych wyrobów jak i wytwarzanie krótkich serii 

preparatów specjalistycznych, przeznaczonych dla wąskiej grupy odbiorców. 

Innowacje, skuteczność i ekologia, to nasze priorytety. 

Partnerska współpraca 

Współpracując z nami prowadzicie Państwo biznes samodzielnie, ale nie samotnie, 

albowiem, także poprzez naszych przedstawicieli – doradców – opiekunów klienta, staramy 

się wspierać i być bardzo blisko naszych partnerów handlowych. Naszymi ulubionymi 

partnerami są znawcy, miłośnicy – koneserzy i pasjonaci dystrybucji, a także klienci 

niestandardowi - nieszablonowi. 

Dystrybucja naszych produktów umożliwia też marż, cen, które nie są tak mocno ograniczane 

jak w przypadku bardzo popularnych i wszechobecnych produktów. 

Wyznajemy zasadę „win – win”, bo tylko biznes oparty na obopólnych korzyściach, może 

być długotrwały.  

Deklarujemy, iż dołożymy wszelkich starań, aby współpraca z nami była satysfakcjonująca! 
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Cele i zasady 

Naszym celem jest biznes skuteczny, etyczny i efektywny pod względem kosztów oraz 

zapewnienie naszym klientom komfortu, spokoju, innowacji i zysków. 

Dewizą: wysoka jakość, stabilne ceny i partnerska, długoterminowa współpraca. 

 

 

Mamy dobre produkty, szeroki asortyment, system współpracy, organizację, a przede 

wszystkim wizję przyszłości i entuzjazm. 

 

Chcemy razem z Wami dbać o czystość i higienę w naszych mieszkaniach, domach 

i wokół nich. 

 

Mamy też 30–letnie doświadczenie, sprawdzone receptury i najnowsze technologie – 

czujemy się zatem kompetentni, ale za każdą opinię, uwagę, wskazówkę będziemy wdzięczni, 

bo naszym celem jest nasza wspólna satysfakcja!! 

 

ORO, to jakość produktów, partnerska współpraca i satysfakcja klientów i użytkowników! 

 

 

                                                                   Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą. 

                                                                                             Zarząd Spółki 

 
PS. 

Gdybyście Państwo byli zainteresowani innymi produktami niż przedstawione w naszym podstawowym 

programie sprzedaży, to prosimy o zapytania, abyśmy mogli na bazie doświadczeń i technologii – możliwości 

naszych i naszych partnerów, przedstawić Państwu oferty. 


