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KOLEJNA NORMA
Praca hybrydowa umożliwia pracownikom pracę w dowolnym miejscu. Pracę mobilną 
i produktywną. Przez Internet i w trybie współpracy. W obliczu pandemii oraz już 
istniejących trendów praca hybrydowa stała się kolejną normą. 

PRACA HYBRYDOWA

Skutki tej zmiany będziemy obserwować wszędzie. Domy będzie się budować 
z wydzielonymi miejscami do pracy. Praca zdalna będzie się jeszcze bardziej 
upowszechniać. Zespoły robocze staną się bardziej wirtualne. 

Ale jedno się nie zmieni – potrzeba komunikacji klasy biznesowej. Nie wystarczy już 
zebrać zakupionych technologii na centralnej powierzchni biurowej. Organizacje muszą 
zapewnić każdemu pracownikowi jednolite warunki do pracy z komunikacją klasy 
korporacyjnej niezależnie od tego, czy jest w domu, przestrzeni coworkingowej czy w 
firmowym biurze.

Aby odnosić sukcesy w tym nowym świecie, należy umożliwić pracownikom pracę 
z dowolnego miejsca, zapewniając im bezpieczne, wysokiej jakości warunki pracy w 
różnych obszarach roboczych, a wszystko to przy jednoczesnym wdrażaniu nowych 
urządzeń i aktualizacji oprogramowania. Brzmi prosto, prawda?

34% PRACOWNIKÓW
pracowało w domu przed pandemią COVID-19

70% PRACOWNIKÓW
pracuje obecnie w domu, według badań organizacji Nemertes1

74% dyrektorów 
finansowych

według firmy Gartner zamierza na stałe 
skierować część pracowników do pracy zdalnej2
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WYZWANIA 
DZISIEJSZEGO DNIA
Zadaniem działu IT jest zapewnienie każdemu możliwości kontaktu i komunikacji 
bez względu na jego pracę, lokalizację i styl komunikacji. 

Na szczęście komunikacja w chmurze i platformy do współpracy przyczyniły się 
do stworzenia najlepszych w historii warunków do pracy hybrydowej. Pracownicy 
mogą współpracować ze sobą w trybie wideorozmowy tak łatwo jak twarzą w 
twarz w sali konferencyjnej. Obsługa klienta może odbywać się równie efektywnie 
z boksu, co ze stołu kuchennego. 

30%
FIRM

twierdzi, że odpowiednie narzędzia współpracy w 
chmurze mogą poprawić wydajność firmy3 

Niestety urządzenia konsumenckie nie nadążają za potrzebami biznesu. 

W rezultacie może to ograniczyć wydajność, zaangażowanie pracowników i 
postrzeganie firmy przez rozmówców. 

Do efektywnej pracy hybrydowej potrzebne są profesjonalne rozwiązania, które 
zapewniają najlepszy dźwięk i obraz na platformach do komunikacji w chmurze bez 
względu na styl i miejsce pracy. 

Kamery wbudowane w laptopy i mikrofony w 
smartfonach są dobre do rozmów z przyjaciółmi, 
ale słaba jakość wideo i szumy w tle nie robią 
dobrego wrażenia podczas rozmowy z klientem, 
pacjentem, uczniem i innymi osobami.
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STYLE I MIEJSCA PRACY
Nikt nie pracuje w ten sam sposób. Różne działy, stanowiska, środowiska i różni pracownicy mają szczególne wymagania w 
zakresie komunikacji. 

Również potrzeby dotyczące pojedynczego stanowiska pracy w biurze znacznie różnią się od potrzeb związanych z 
salą konferencyjną. Jeśli chodzi o sprzęt, należy dokładnie przeanalizować poszczególne style pracy i miejsca pracy, aby 
umożliwiał on pracownikowi jak najlepsze wykonywanie powierzonych mu zadań.

KLUCZOWE KWESTIE DOTYCZĄCE PRACOWNIKÓW

STYLE PRACY 

Należy pamiętać, że 91% pracowników można podzielić na siedem 
różnych kategorii4 w zależności od miejsca, w którym spędzają 
większość dnia, liczby urządzeń używanych do komunikacji 
oraz konkretnych wyzwań, przed którymi stają w trakcie pracy. 
Zapewnienie sprzętu odpowiedniego do tych stylów pracy ma 
kluczowe znaczenie dla zwiększenia wydajności i komfortu pracy.
 
MIEJSCA PRACY 

Należy wziąć pod uwagę zarówno komfort osób znajdujących się 

w pomieszczeniu, jak i wszystkich innych uczestników rozmowy. 
Mała sala konferencyjna będzie wymagała innego sprzętu audio i 
wideo niż sala konferencyjna. W przypadku biurka w prywatnym 
biurze lub w domu może nie być potrzeby stosowania technologii 
tłumiącej hałas, którą stosuje się w środowisku o większym 
zagęszczeniu ruchu, np. w pomieszczeniu działu obsługi klienta. 

„

CARLOS GATÓ

„Technologia, która umożliwia 
efektywną współpracę i komunikację, 
pokonuje bariery geograficzne, 
ale zamiast narzucać uniwersalne 
rozwiązania, musimy wyposażyć 
pracowników w słuchawki i 
urządzenia, które zoptymalizują ich 
indywidualne miejsca pracy”.

DYREKTOR HANDLOWY, LCRcom 
(HISZPANIA)
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ZARZĄDZANIE IT
KLUCZOWE KWESTIE

To, czy dział IT będzie w stanie dostarczyć taki ogromny zbiór urządzeń i zarządzać nim, zdecyduje o tym, czy 
przedsiębiorstwo płynnie dostosuje się do przyszłych warunków pracy, czy będzie miało trudności z wdrożeniem 
pracy hybrydowej. Oceniając rozwiązania, należy wziąć pod uwagę cztery kluczowe kwestie:

MONITOROWANIE 
URZĄDZEŃ
I ZARZĄDZANIE NIMI 
Należy wybrać rozwiązanie, 
które zapewnia rozbudowane 
możliwości monitorowania 
i wglądu, co pozwala 
na bieżąco śledzić stan 
urządzenia, wydajność 
spotkań i wrażenia 
użytkowników końcowych. 
Pozwala szybko rozwiązywać 
problemy i utrzymywać 
scentralizowane informacje o 
wydajności.

INTEROPERACYJNOŚĆ 
Bez względu na to, która 
platforma do komunikacji 
zintegrowanej zostanie 
wybrana na potrzeby 
komunikacji wewnętrznej, 
użytkownicy prawdopodobnie 
będą musieli łączyć się z 
kilkoma różnymi platformami 
ze względu na potrzeby 
klientów, partnerów lub 
potencjalnych klientów. 
Oznacza to, że technologia 
dźwięku i obrazu powinna być 
wystarczająco elastyczna, aby 
móc współpracować równie 
dobrze z każdą platformą.

OBSŁUGA I WSPARCIE 
TECHNICZNE 
Ze względu na rozproszoną siłę 
roboczą konieczne może się okazać 
dodatkowe wsparcie, aby można było 
sprostać wymaganiom dotyczącym 
czasu pracy. Dostawcy rozwiązań do 
ujednoliconej komunikacji, producenci 
urządzeń i konsultanci mogą pomóc 
ocenić, oszacować i zarekomendować 
wszystko, począwszy od właściwej 
platformy i urządzeń do współpracy 
w chmurze po zmiany, które należy 
wprowadzić w sieci, zabezpieczenia i 
możliwości zdalnego monitorowania.

OCHRONA 
Z uwagi na cyberataki, 
które mogą uniemożliwić 
prowadzenie działalności w 
trybie offline, oraz przepisy 
dotyczące ochrony danych 
osobowych, takie jak HIPAA, 
RODO i ISO, należy zapewnić 
bezpieczeństwo na najwyższym 
poziomie. Dlatego ważne 
jest, aby pamiętać, że każde 
urządzenie komunikacyjne 
jest punktem końcowym, 
który musi być regularnie 
monitorowany i udoskonalany.



7

KOMPLEKSOWE ROZWIĄZANIA POLY
Aby stworzyć hybrydowe środowisko pracy, które spełnia potrzeby pracowników i sprzyja współpracy oraz 
produktywności, firma potrzebuje nie tylko odpowiedniej technologii, ale także strategicznego partnera, który sprawi, że 
zakup, wdrożenie i wsparcie będą możliwie najprostsze. 

To jest właśnie zadanie dla Poly. Oferujemy rozwiązania dla każdego stylu i miejsca pracy, w tym słuchawki, urządzenia 
wideo, telefony stacjonarne i konferencyjne, oprogramowanie do zarządzania oraz globalną obsługę i wsparcie techniczne.

„

ALAA SAYED

„W związku z tym, że w wielu 
organizacjach kontynuowana 
jest praca na odległość i 
zdalna, zapotrzebowanie na 
szeroką gamę zintegrowanych 
urządzeń UCC pozostanie 
głównym priorytetem. Żaden 
inny sprzedawca nie oferuje tak 
szerokiej gamy urządzeń dla 
domu, biura i każdego innego 
miejsca jak Poly.

DYREKTOR DS. PRZEMYSŁU, 
FROST AND SULLIVAN

Kompleksowe portfolio rozwiązań i usług dla każdego stylu i miejsca pracy. 
Integracja z kluczowymi platformami do komunikacji zintegrowanej.

CONFERENCE HEADSETSDESKTOPVIDEO SERVICES
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PRACA PRZY BIURKU (W DOMU LUB W BIURZE)
ROZWIĄZANIA POLY DLA PRZESTRZENI ROBOCZYCH

Pracownicy muszą komunikować się w sposób profesjonalny, zarówno w siedzibie firmy, jak i w domowym biurze. 
Warto ułatwiać im łączność i współpracę na najwyższym poziomie, niezależnie od tego, gdzie pracują. 

Wysokiej jakości przewodowy 
zestaw słuchawkowy UC

VOYAGER FOCUS UC BLACKWIRE 8225 SERIA SAVI 8200 OFFICE I UC
Słuchawki bezprzewodowe z 

certyfikatem DECT™

VOYAGER 6200 UC EAGLEEYE MINI
Kamery do wideokonferencji HD

CALISTO 5300CCX 400
Telefon klasy podstawowej z 

ekranem dotykowym

Słuchawki stereofoniczne Bluetooh®

Nasi specjaliści ds. produktów mogą pomóc w znalezieniu odpowiedniego zestawu rozwiązań dla pracowników i doradzić w zakresie 
aktualnych ofert i bezpłatnych okresów próbnych.

Słuchawki Bluetooth® z 
pałąkiem na szyję

Osobisty telefon 
konferencyjny Bluetooth®

Słuchawki USB

BLACKWIRE SERII 5200
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PRACOWNICY MOBILNI
Nasze rozwiązania mobilne zapewniają niezrównaną redukcję szumów otoczenia 
i najwyższą możliwą jakość dźwięku, dzięki czemu pracownicy mogą brzmieć 
profesjonalnie bez względu na to, gdzie pracują. 

VOYAGER 8200 UC VOYAGER 6200 UC VOYAGER 5200 Z SERII 
OFFICE I UC

CALISTO 5200
Osobisty przewodowy telefon 

konferencyjny

CALISTO 3200
Osobisty przewodowy telefon 

konferencyjny

Słuchawki stereofoniczne 
Bluetooth®

Słuchawki Bluetooth® z pałąkiem 
na szyję Słuchawki monofoniczne

 
Bluetooth®

Nasi specjaliści ds. produktów mogą pomóc w znalezieniu odpowiedniego zestawu rozwiązań dla pracowników i doradzić w zakresie 
aktualnych ofert i bezpłatnych okresów próbnych.

ROZWIĄZANIA POLY DLA PRZESTRZENI ROBOCZYCH
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Niektóre z najważniejszych rozmów pracowników odbywają się w sali konferencyjnej. Dzięki 
automatycznym regułom produkcji oraz prostym interfejsom uruchamianym za jednym dotknięciem oraz 
głosem każdy może bez problemu łączyć się i komunikować, zachowując przy tym bezpieczeństwo.

POLY STUDIO X50
Uniwersalny wideo soundbar

G7500
System wideokonferencji

EAGLEEYE DIRECTOR II
Kamery o wysokiej wydajności w 

jakości HD

SOUNDSTRUCTURE C-SERIES
Zainstalowane rozwiązania audio

G40-T
System z obsługą usługi Microsoft 

Teams do pomieszczeń

TRIO C60
Inteligentny telefon konferencyjny

W SALI KONFERENCYJNEJ

Nasi specjaliści ds. produktów mogą pomóc w znalezieniu odpowiedniego zestawu rozwiązań dla pracowników i doradzić w zakresie 
aktualnych ofert i bezpłatnych okresów próbnych.

ROZWIĄZANIA POLY DLA PRZESTRZENI ROBOCZYCH
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Od improwizowanych burz mózgów po cotygodniowe odprawy z udziałem 
pracowników zdalnych — pomóż swoim pracownikom prowadzić ważne 
rozmowy nawet w najmniejszych pomieszczeniach. 

POLY STUDIO X30
Uniwersalny wideo soundbar 

POLY STUDIO X50
Uniwersalny wideo soundbar

POLY STUDIO
Wysokiej klasy wideo soundbar USB

EAGLEEYE CUBE TRIO 8300
Inteligentna kamera do 

wideokonferencji
Inteligentny telefon konferencyjny

W SALI NARAD

Nasi specjaliści ds. produktów mogą pomóc w znalezieniu odpowiedniego zestawu rozwiązań dla pracowników i doradzić w zakresie 
aktualnych ofert i bezpłatnych okresów próbnych.

ROZWIĄZANIA POLY DLA PRZESTRZENI ROBOCZYCH
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W CENTRUM OBSŁUGI TELEFONICZNEJ
W kontaktach z klientami centrum obsługi telefonicznej to głos firmy. Pracownikom 
działu obsługi klienta należy umożliwić wyraźne komunikowanie się, aby mogli 
zapewnić klientom obsługę na najwyższym możliwym poziomie. 

SERIA ENCOREPRO 700
Słuchawki do działu obsługi klienta

SERIA SAVI 8200 OFFICE I UC
Słuchawki bezprzewodowe z 

certyfikatem DECT™

SERIA ENCOREPRO 500
Słuchawki do działu obsługi klienta

BLACKWIRE 8225 VVX 350 EAGLEEYE MINI
Wysokiej jakości przewodowy 

zestaw słuchawkowy UC
Telefon stacjonarny IP klasy 

średniej z obsługą 6 linii
Kamery do wideokonferencji HD

Nasi specjaliści ds. produktów mogą pomóc w znalezieniu odpowiedniego zestawu rozwiązań dla pracowników i doradzić w zakresie 
aktualnych ofert i bezpłatnych okresów próbnych.

ROZWIĄZANIA POLY DLA PRZESTRZENI ROBOCZYCH
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NARZĘDZIA IT
Kluczem do zadowolenia użytkownika jest łatwość obsługi, 
niezawodność i jakość. Jednak aby sprostać tym potrzebom, 
dział IT potrzebuje solidnego zestawu narzędzi do 
administrowania inwestycjami w narzędzia do współpracy. 
Niezależnie od tego, czy firma preferuje chmurę publiczną, 
prywatną czy hybrydową, Poly oferuje idealne rozwiązanie 
do wdrażania i monitorowania całego zestawu urządzeń do 
współpracy, zarządzania nim i rozwiązywania związanych z 
nim problemów.

PLANTRONICS 
MANAGER PRO 

Oparta na chmurze usługa, 
dzięki której pracownicy 
działu IT mogą z łatwością 
zarządzać wdrażaniem 
słuchawek i je monitorować. 
Informacje zapewniają 
działowi IT lepszy wgląd w 
poziom wdrożenia. 

POLY LENS

Oparte na chmurze narzędzia 
do monitorowania połączeń 
wideo i urządzeń końcowych 
wideo oraz zarządzania nimi. 
Możliwość konfigurowania i 
monitorowania z dowolnego 
miejsca, a jednocześnie 
możliwość wykorzystania 
inteligentnych danych o 
trendach i wdrażaniu.

REALCONNECT 

Oparta na chmurze usługa, 
która pozwala na połączenie 
tradycyjnych systemów 
wideokonferencji z usługą 
Microsoft Teams lub Skype 
dla firm.

CLARITI 

Kompleksowa platforma 
do współpracy wdrożona 
w chmurze prywatnej. 
Platforma Clariti obejmuje 
wszystko, czego firmy 
potrzebują do wizualnej 
współpracy w całej swojej 
działalności: zarządzanie, 
mostkowanie, sygnalizację 
połączeń i aplikację wideo.
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WSPÓŁPRACA W 
RAMACH PLATFORMY 
DO KOMUNIKACJI 
ZINTEGROWANEJ
Cały świat wykorzystuje obecnie komunikację opartą na zintegrowanej 
komunikacji. Platformy takie jak Microsoft Teams, Zoom, GoToMeeting i wiele 
innych nie tylko umożliwiają łączenie się z klientami i współpracownikami, 
ale w czasie pandemii miały również decydujące znaczenie dla utrzymania 
działalności wielu firm. 

Rozwiązania Poly zapewniają współdziałanie oparte na standardach, 
umożliwiając pracownikom łatwe przełączanie się pomiędzy platformami UC. 
Interfejsy urządzeń są intuicyjne, co pozwala ograniczyć problemy techniczne 
i zoptymalizować zwrot z inwestycji w sprzęt.

Ponadto, urządzenia Poly mają wbudowaną obsługę narzędzi Microsoft 
Teams oraz Zoom, czyli dwóch najbardziej popularnych platform komunikacji 
zintegrowanej. Dzięki temu pracownicy mogą łatwo przełączać się z jednego 
urządzenia na drugie dzięki spójnemu interfejsowi użytkownika. 
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INNOWACJE  
TECHNOLOGICZNE
Poly jest połączeniem dwóch znanych marek, 
Plantronics i Polycom, mogących się pochwalić 
długą tradycją w dziedzinie innowacji. Badania 
i przemyślany rozwój, który idzie w kierunku 
projektowania technologii i projektowania 
ogólnego wrażenia z użytkowania, wyróżnia 
nasze rozwiązania na tle innych. Przykłady 
naszych innowacji:

POLY NOISEBLOCKAI
Dzięki zaawansowanym algorytmom uczenia maszynowego niepożądany hałas podczas spotkań jest 
identyfikowany i usuwany, nawet gdy ktoś mówi. Zapomnij o przerwach spowodowanych głośnym 
pisaniem na klawiaturze, wertowaniem papierowych dokumentów i głośnymi korytarzami. 

 
TECHNOLOGIA ACOUSTIC FENCE
Stwórz niewidzialną barierę, gdzie dźwięki spoza niej nie są słyszalne, a głosy wewnątrz słychać 
wyraźnie. Technologia Poly Acoustic Fence, którą wdrożono w niektórych słuchawkach, telefonach i 
rozwiązaniach do sal konferencyjnych Poly, pomaga wyeliminować rozpraszające dźwięki, takie jak 
odgłosy szczekania i głośne rozmowy sąsiadów. 

TECHNOLOGIA POLY DO ŚLEDZENIA OSOBY MÓWIĄCEJ
Skupienie na osobie mówiącej i jej automatyczne śledzenie w pomieszczeniu poprzez utrzymywanie 
tej osoby przez cały czas w środku pola widzenia kamery. Technologia ta jest łatwa w użyciu dla 
instruktorów w podróży, a jednocześnie zapewnia doświadczenie zbliżone do sali lekcyjnej dla zdalnych 
uczniów. 

TECHNOLOGIA POLY DO AUTOMATYCZNEGO KADROWANIA OSOBY MÓWIĄCEJ
Kadrowanie i przybliżanie obrazu osoby mówiącej w sali konferencyjnej oraz automatycznie 
przełączanie na osoby mówiące. Zespoły nie muszą zawracać sobie głowy pilotami lub 
zaprogramowanymi ustawieniami. Funkcja Poly do kadrowania osoby mówiącej wykorzystuje zasady 
produkcji telewizyjnej, aby zespoły prezentowały się jak najlepiej. 

AKTYWNA REDUKCJA SZUMÓW OTOCZENIA
Eliminacja dźwięków otoczenia, zanim dotrą one do ucha. Dzięki odwróceniu przychodzących fal 
dźwiękowych w słuchawkach pracownicy mogą skupić się na rozmowie, a nie na klimatyzacji w pokoju 
obok. 
 

INTEGRACJA Z OPROGRAMOWANIEM ALEXA FOR BUSINESS
Umożliwia użytkownikom usługi Alexa for Business dołączenie do spotkania bez naciskania przycisku. 
Ta bezpieczna i wygodna innowacja przenosi sterowanie głosem ze świata przyszłości do dzisiejszych 
sal posiedzeń zarządów i profesjonalistów pracujących w terenie.
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PRZEWAGA POLY

TWOJE POTRZEBY DOTYCZĄCE 
SŁUCHAWEK, URZĄDZEŃ WIDEO 

I TELEFONÓW. WSZYSTKO W 
JEDNYM MIEJSCU.  

Szeroki wybór rozwiązań obejmujących 
słuchawki, urządzenia wideo i telefony 

dla każdego stylu i miejsca pracy. Znajdź 
odpowiednie urządzenie dla każdego 

pracownika i środowiska, unikając 
jednocześnie problemów z wieloma 

umowami, usługami, sprzętem i wsparciem.

90%
FIRM Z INDEKSU FORTUNE 500
wykorzystuje produkty i usługi Poly do 
komunikacji i współpracy. Oto dlaczego: 

INTEGRACJA Z PREFEROWANĄ 
PLATFORMĄ. 

Szeroka kompatybilność ze wszystkimi 
platformami oraz głęboka integracja z 

najpopularniejszymi platformami, takimi 
jak Microsoft Teams i Zoom. Chroń swoją 
inwestycję i unikaj konieczności wymiany 

sprzętu w przypadku 
zmiany dostawców.

JAKOŚĆ, KTÓRA 
NIE MA SOBIE RÓWNYCH.
Kamery HD i urządzenia, które  

doskonale działają i zapewniają naturalne 
brzmienie. Dzięki temu 

spotkania zespołu stają się produktywne, 
a jakość komunikacji z klientem lepsza. 

PRZYSZŁOŚCIOWE 
ROZWIĄZANIE DO 

KOMUNIKACJI. 
Ścisła współpraca z najważniejszymi  

platformami UC oznacza, że nasza 
technologia jest zawsze gotowa do 
wykorzystania kolejnych trendów 

na rynku pracy. Stale wprowadzamy 
innowacje i rozwijamy nasze 

rozwiązania, aby dostosować je do 
potrzeb firm.

LOKALNE WSPARCIE. 
NA CAŁYM ŚWIECIE.

Bez względu na to, gdzie Ty i Twoi 
zdalni pracownicy pracujecie, macie 

zapewnione wsparcie ekspertów 
Poly i preferowanych partnerów 

dystrybucyjnych na Twoim rynku 
krajowym, w Twoim języku i strefie 

czasowej. 



JUŻ DZIŚ BUDUJ 
PRZYSZŁE 
WARUNKI PRACY
Obecnie nadszedł czas na opracowanie strategii pracy hybrydowej. Korzystając z tego 
przewodnika jako punktu wyjścia, można zacząć projektować swoje miejsca pracy i znaleźć 
odpowiednią technologię dla swoich pracowników, aby wprowadzić swoją wizję w życie. 

W Poly pomagamy firmom, takim jak Twoja, w tworzeniu środowiska pracy, które pozwala 
ludziom komunikować się, współpracować i osiągać najlepsze wyniki. Dzięki połączeniu 
innowacyjnej technologii i usług doradczych możemy pomóc w planowaniu, projektowaniu, 
wdrażaniu, optymalizacji i wspieraniu strategii pracy hybrydowej, którą można dostosowywać 
w miarę zmian potrzeb i zachowań pracowników.  

Niezależnie od tego, czy pracownicy są w biurze, w podróży czy w domu, wspólnie stworzymy 
środowisko, które ułatwia komunikację dźwiękową, wzrokową i współpracę.

JESTEŚMY TU, ABY POMAGAĆ.

©2020 Plantronics, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Poly i znak śmigła z liter 
„P” są znakami towarowymi firmy Plantronics, Inc. Wszystkie pozostałe znaki 
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ŹRÓDŁA

1  Nemertes Visual Communications and Collaboration: 2020-21 Research Study
2  Gartner, „Gartner CFO Survey Reveals 74% Intend to Shift Some Employees to Remote Work Permanently” 
3  McKinsey, „Technology, Media & Telecommunications”
4  Badanie Plantronics Persona, 2017.

„

BIRGIT KÖTHER

„Nasza inicjatywa w zakresie nowoczesnego 
biura, dzięki rozwiązaniom firmy Poly, znacznie 
wzmocniła kulturę pracy w naszej firmie. Nasze 
biura nie są już tylko miejscem, w którym 
pracownicy mogą pracować, ale miejscem, w 
którym mogą się komunikować, współpracować i 
nawiązywać kontakty — ze współpracownikami i 
klientami przebywającymi w dowolnym miejscu”. 

KIEROWNIK DS. UŻYTKOWANIA I OBIEKTÓW, INSIGHT (GERMANY) 
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