
ЛІДЕР НА РИНКУ ПОВТОРНОГО
ВИКОРИСТАННЯ

Be smart, never pay more!



GECON - це абревіатура від «зеленої економіки» (Green Economy). Філософія нашої компанії
відображає концепцію «зеленої економіки» як альтернативу досі нестримному світовому
розвитку. Бачення зеленої економіки відповідає загальній ідеї сталого розвитку, реалізованої
як в макро-, так і в мікромасштабі. Незважаючи на багато голосів підтримки, часто
трапляються критичні голоси, що дозволяють припустити, що це лише нова мода та тимчасова
тенденція.

Ми вже знаємо, що кількість природних ресурсів зменшується незворотньо. Це призведе
безпосередньо до підвищення цін на цю сировину. Незважаючи на це, абсолютний
економічний розрахунок і досягнення прибутку за будь-яку ціну, суперечать турботі про
природне середовище, особливо в глобальному масштабі. На щастя, екологічна обізнаність і,
таким чином, розуміння ідей "зеленої економіки", "кругової економіки", "необхідності
продовження життєвого циклу продукту", "повторного використання" постійно зростає.
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У рамках своєї господарської діяльності GECON активно проводить заходи, спрямовані на
перевірку поточних відходів з точки зору можливості повторного використання їх
пристроїв або компонентів. Потім, в рамках процесів реконструкції, ця продукція
відновлюється для продажу, і тим самим продовжується життєвий цикл товару. GECON
також проводить активні заходи щодо запобігання класифікації продукту як відходів. З
цією метою ми співпрацюємо з виробниками, імпортерами, дистриб'юторами, торговими
мережами, купуючи у них продукцію, повернену споживачами, продукцію в пошкодженій
упаковці, продукцію, яка була пошкоджена в транспорті та ін.

Продукція цього типу не підходить для розповсюдження на первинному ринку. GECON
займається організацією її перерозподілу та продажу.
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GECON входить до групи MB 

• 12 років досвіду

• Переробні заводи MB Group - один з найбільших 
заводів з переробки вживаних електричних і 
електронічних приладів (ВЕіЕП) та батарей, а 
також портативних акумуляторів у Польщі

• Співзасновник кластеру відходів

• Найвищі стандарти - впровадження та 
використання системи управління навколишнім 
середовищем відповідно до вимог PN-EN ISO 
14001: 2015
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Магазини і сервісові центри 
Gekon а також відділи та заводи з 
переробки ВЕіЕП групи MB

• два в воєвудстві 
Свєнтокшисткім :  Пікошув, 
Мічігузд (MB Recycling);

• один в воєвудстві Лудзкім : 
Kлещув (Maya Victory)

4 регіональних відділення з 
перевантажувальною базою та 
транспортним флотом - у 
Варшаві, Торуні, Гданську та 
Гожуві
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MADE IN RECYCLING - лінія вживаних
товарів, які відібрані для повторного
використання, піддані комплексним
процесам ремонту та регенерації.
Забезпечені гарантією. Також є
елементами пристроїв, які призначені для
повторного використання в якості
запчастин.
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PRICE SURPRISE це лінія відібраних, забезпечених
гарантією товарів:

• повноцінні товари, які були пошкоджені при
транспортуванні (подряпини, вм'ятини)

• мають пошкоджену упаковку
• повернені споживачами (так звані двонижневки)
• залишки серії
• презентаційні товари
• надлишкові запаси
• і т.д.
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ТОВАРИ GECON

• електроніка / побутова техніка
• електроприлади
• обладнання для кухні
• садова техніка
• спортивний інвентар
• іграшки
• одяг
• запчастини - електронні компоненти
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ПОХОДЖЕННЯ ТОВАРІВ

• вітчизняні та зарубіжні виробники
• імпортери
• дистриб'ютори
• переробні заводи вживаних електричних

і електронічних приладів (ВЕіЕП)
• торгові мережі, що працюють на

польському ринку та на території Західної
Європи
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КАНАЛИ ЗБУТУ

• мережа стаціонарних магазинів GECON
• інтернет-платформа GECON
www.gecon.sklep.pl
• торгові платформи: Allegro, OLX тощо
• товарні біржі
• оптова торгівля
• експорт: Африка, Східна Європа
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GECON ЛІДЕР РИНКУ ПОВТОРНОГО ВИКОРИСТАННЯ

• сервісні центри електроніки/побутова
техніки/телефонів і аксесуарів, в яких
працевлаштовані найкращі спеціалісти на ринку

• гарантія на продані товари
• кілька тисяч онлайн-аукціонів, які проводяться

щорічно
• кілька десятків тисяч продуктів, що продаються

щорічно різними каналами збуту в Польщі,
Африці та Східній Європі

• кілька тисяч м2 складських площ
• виробничі, технологічні та логістичні потужності
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Торговельне підприємство Geсon, товариство з
обмеженою відповідальністю

вул. Чарновська 56
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НІП: 9591947143

ЗАПРОШУЄМО ДО СПІВПРАЦІ!
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