
Znaczące innowacje w dziedzinie

ochrony zdrowia i poprawy jakości życia
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„Ochrona zdrowia i poprawa jakości życia”

- co przez to rozumiemy?

Obietnica spełnionego, zdrowego stylu życia, złożona:  

- naszemu najbliższemu otoczeniu

- społeczeństwu

- całemu światu



„Znaczące innowacje”

- co przez to rozumiemy?

- poprawiające jakość życia

- wykraczające poza technologię

- wprowadzone we właściwym czasie
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Świat potrzebuje znaczących innowacji, by sprostać 

globalnym zmianom, które dziś zachodzą
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Starzejące się społeczeństwo…
W przypadku braku zmian w systemie służby zdrowia, w roku 2040 aż 25% 

społeczeństwa będzie musiało korzystać z opieki zdrowotnej* 

(*dane dla typowego systemu służby zdrowia w krajach zachodnich)
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Globalizacja i wzrost rynków rozwijających się… 
Rynki rozwijające generują obecnie 28% produktu krajowego brutto na świecie
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Rosnące potrzeby konsumentów…
Firmy muszą rozwijać nowe sposoby prowadzenia biznesu
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Zmiany klimatyczne i zrównoważony rozwój…
Blisko 20% światowego zużycia energii elektrycznej pochłania oświetlenie 



…okazja, by pracować razem
poprawa jakości ludzkiego życia oraz spełnienie naszej obietnicy marki 

Oszczędność energii

Spersonalizowane doświadczenia

Dbałość o dobre samopoczucie

Domowa opieka medyczna

Poprawa poziomu opieki medycznej, 

przy obniżeniu jej kosztów
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„sense and simplicity”
- co przez to rozumiemy?

Produkty i rozwiązania:

- zaawansowane technologiczne

- proste w użyciu

- zaprojektowane z myślą o użytkowniku
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„Nie cierpię budzić się 

w ciemne i chłodne 

zimowe poranki: czuję 

się od razu zmęczony, 

apatyczny i przybity” 
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„Dlaczego nie mogę 

zawsze budzić się tak, 

jak w lecie?”
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Znacząca innowacja

Emitując światło zbliżone do 

słonecznego lampa Wake-up Light 

przygotowuje organizm do łagodnego 

przebudzenia.

„Natychmiast zauważyłem różnicę –

teraz czuję się, jakbym budził się 

w naturalny sposób”.

9 z 10 badanych konsumentów 

stwierdziło, że przebudzenie jest 

przyjemniejsze.

Przekroczenie planu sprzedaży

o ponad 40%.

Produkt najczęściej wybierany przez 

konsumentów w tej kategorii.
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„Nie cierpię oświetlenia 

w moim biurze. Gdyby 

można było je zmienić…”
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Znacząca innowacja

Dzięki możliwościom, jakie daje 

nowoczesne oświetlenie LED’owe, 

oprawy DayWave pozwalają na 

stosowanie w pomieszczeniach 

biurowych światła, które najbardziej 

odpowiada nastrojowi i stylowi pracy 

użytkowników. 

„Trudno znaleźć formę, która 

obrazowałaby lepiej możliwości 

technologii LED” - Architectenkrant

„DayWave otwiera zupełnie nowe 

perspektywy zapewnienia komfortu 

w pomieszczeniach biurowych” -

Electromagazine



Philips – działalność biznesowa
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Healthcare

Nasze działania na rzecz ochrony zdrowia i poprawy 

jakości życia prowadzimy w trzech sektorach

Consumer Lifestyle Lighting



Źródła światła
Globalny lider: co czwarte źródło światła używane na świecie jest 

wyprodukowane przez Philips

Oprawy profesjonalne
Numer 1 na świecie: oświetlamy 65% największych lotnisk świata 

oraz 30% budynków biurowych i szpitali

Oprawy konsumenckie
Światowy lider oraz pionier rozwiązań energooszczędnych 

Technologia LED 
Mocna pozycja w segmencie rynku, który jest przyszłością oświetlenia

Oświetlenie samochodowe
Co trzeci samochód na świecie jest wyposażony w oświetlenie Philips

Lighting
Dalsze umacnianie pozycji globalnego lidera 
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Lighting
Zaawansowane technologicznie rozwiązania przyjazne dla środowiska



Innowacyjne rozwiązania 

oświetleniowe, oparte o potwierdzone 

potrzeby konsumentów. 

Światowy lider w zrównoważonych 

projektach oświetlenia dla miast, biur, 

przemysłu oraz domów.

Nowe obszary biznesowe (np. 

technologia LED) pozwalające 

zmniejszać wpływ oświetlenia na 

środowisko naturalne. 

Lighting
Zaawansowane technologicznie rozwiązania przyjazne dla środowiska
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Lighting - przykłady
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Lighting
Poprawa jakości oświetlenia w miastach

Po zmroku miasta mogą być równie 

piękne i efektowne, jak za dnia.

Iluminacje Philips
pozwalają zobaczyć znane nam miasto 

w zupełnie nowym świetle – czyniąc je 

bardziej bezpieczne, jaśniejsze 

i przyjazne dla osób, które poruszają 

się po nim wieczorem i w nocy. 

Teatr Wielki w Warszawie



Lighting
Większe bezpieczeństwo, mniejsze koszty

Wielu z nas nie czuje się pewnie idąc 

ulicą po zmroku…

Oświetlenie uliczne 

CosmoPolis
zwiększa poczucie bezpieczeństwa 

dzięki białemu światłu wysokiej jakości. 

Oprawy CosmoPolis zużywają o 50% 

energii mniej oraz emitują do atmosfery 

mniej CO2.

Dzięki ich zastosowaniu przestępczość 

na ulicach spadła aż o 25%. 



Lighting
Rosnąca świadomość ekologiczna

Ludzie chcieliby oszczędzać energię, 

ale nie są chętni, by rezygnować przy 

tym z dotychczasowego stylu życia. 

asimpleswitch.com
- światowa kampania Philips skierowana 

do konsumentów zainspirowała ponad 

2 miliardy ludzi to podjęcia prostych 

kroków, które pozwolą oszczędzać 

energię. 

Ponad 3,5 miliona ludzi zadeklarowało 

chęć zmiany oświetlenia na rozwiązania 

energooszczędne. 
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Lighting
Pomaluj swój świat 

Światło i barwy w istotnym stopniu 

oddziałują na nasze samopoczucie 

i zdrowie.

Lampa LivingColors
to kreator kolorów, który pozwala na 

zmianę otoczenia dzięki grze barw. 

Technologia LED pozwala uzyskać aż 

16 milionów kombinacji kolorów, przy 

niezwykle wysokiej efektywności oraz 

oszczędności energii.

Pomysł spotkał się z bardzo dobrym 

przyjęciem konsumentów.
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Innowacyjność

Co nas wyróżnia?
Spełnianie obietnicy marki „sense and simplicity”

Ludzie PhilipsaBliskie relacje z klientami

• konsekwentne wprowadzanie znaczących innowacji

• budowanie lojalności konsumentów 

• rozwijanie zaangażowania pracowników Philips
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Tworzenie znaczących innowacji
Nowe pomysły na ulepszenie naszego życia



Dogłębne zrozumienie ludzkich potrzeb i 

oczekiwań

dzięki zbieraniu opinii użytkowników 

na każdym etapie kreacji nowych 

rozwiązań 

Przekształcanie pomysłów w innowacje

dzięki łączeniu wielu punktów widzenia z 

różnych dziedzin nauki 

Skupienie na wartościowych i cennych 

innowacjach

dzięki rygorystycznemu przestrzeganiu 

procesu oceny potencjalnych korzyści 

Idea „otwartych innowacji”

dzięki ścisłej współpracy z partnerami w 

duchu wzajemnej otwartości 

Tworzenie znaczących innowacji
Nowe pomysły na ulepszenie naszego życia 
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Zdrowe życie

bezsenność oraz ochrona skóry

Niezależne życie

rozwijanie nowych kanałów sprzedaży 

oraz kolejne innowacje z zakresu 

profilaktyki schorzeń układu 

oddechowego

Profilaktyka

spersonalizowane systemy 

monitorowania oraz edukowania 

pacjentów

Życie w równowadze 

oszczędne wykorzystywanie zasobów, 

dbanie o jakość powietrza i wody 

Znaczące innowacje w fazie opracowywania
Badania w czterech kluczowych dziedzinach
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Budowanie relacji z naszymi klientami
Szukamy promotorów marki Philips!
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Lojalność klientów

to podstawa wzrostu i zyskowności 

każdej firmy.

Zdobywamy zaufania naszych klientów 

i partnerów

• dzięki rozumieniu i wyprzedzaniu ich 

potrzeb

• dostarczając odpowiednie produkty 

i rozwiązania.

Monitorujemy naszą efektywność

dzięki pomiarowi Net Promoter Score 

opartym na prostym pytaniu: 

Czy zarekomendowałbyś nas swojemu 

przyjacielowi lub koledze?

Budowanie relacji z naszymi klientami
Szukamy promotorów marki Philips!
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Ludzie Philipsa
Silni przywódcy, stojący na czele zaangażowanych pracowników 
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Ludzie Philipsa
Silni przywódcy, stojący na czele zaangażowanych pracowników 

Grupa silnych przywódców
złożona z 60 Liderów, którzy koncentrują się na 

zarządzaniu firmą w sytuacji obecnego spowolnienia 

gospodarczego, planując jednocześnie nasze 

przyszłe sukcesy biznesowe

Działalność w duchu wartości firmowych
• zadowolenie klientów

• rozwijanie ludzi

• osiąganie doskonałych rezultatów

• poleganie na sobie nawzajem

Przewaga konkurencyjna
dzięki sprawdzonemu oraz silnie zmotywowanemu 

zespołowi pracowników

Poszukiwanie Liderów jutra
dzięki przygotowywaniu i umożliwianiu szans rozwoju 

zawodowego utalentowanym pracownikom.



More 

stylePodsumowanie

Jesteśmy globalną firmą rozwijającą działalność 

zgodnie z przyrzeczeniem marki „sense and simplicity”

Dalszy wzrost wartości marki oraz znaczące inwestycje 

na rynkach rozwijających się 

Dostarczamy rozwiązania, które służą ochronie zdrowia 

oraz poprawiają jakość ludzkiego życia 

Zrównoważone obszary biznesu, odpowiadające 

światowym trendom 

Nasze działania prowadzimy zawsze z myślą o ludziach

• Mocno zaangażowani pracownicy

• Dobre relacje z klientami

• Ciągle kreowanie znaczących innowacji, opartych na 

zrozumieniu potrzeb konsumentów.




