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Od 30 lat wspieramy firmy 
i instytucje oferując usługi 
outsourcingowe

Zapraszamy Cię do wygodnego świata usług Grupy 

Impel, które wspomogą rozwój Twojego biznesu 

i stworzą bezpieczną, komfortową przestrzeń 

dla Twoich klientów i pracowników.

Nasza oferta zawiera zarówno usługi proste, 

związane z zapewnianiem czystości, bezpieczeństwa 

i technicznym utrzymaniem nieruchomości, 

jak i najbardziej specjalistyczne rozwiązania. 

O Grupie Impel



Strategiczne segmenty rynku

Tworzymy rozwiązania 
dla strategicznych segmentów rynku

Stworzymy dedykowane rozwiązanie uwzględniające 

nie tylko potrzeby Twojego biznesu, ale też specyfikę segmentu,

w którym działasz. Wiemy jak to zrobić, ponieważ od lat 

współpracujemy z firmami i instytucjami reprezentującymi 

różne sektory gospodarki. 

Motoryzacja Instytucje 
finansowe

Centra i sieci 
handlowe

Nieruchomości 
komercyjne

Transport 
i logistyka

Hotele 
i apartamenty

Przemysł lekki Chemia 
i farmacja

Budownictwo Ochrona
zdrowia

Inne



Dopasujemy nasze usługi 
do Twoich potrzeb

Współpracę zaczniemy od diagnozy potrzeb Twojego biznesu. 

Skojarzymy je z naszymi rozwiązaniami. Stale rozwijamy 

portfolio dostępnych usług, aby dopasować je do oczekiwań 

klientów i wymagań rynku. Nasze usługi zostały pogrupowane 

w określone kategorie, aby w prosty sposób pomóc Ci znaleźć 

najlepsze rozwiązanie.

Poznaj nasze usługi

Bezpieczeństwo Czystość Catering BHP

Serwis 
techniczny

Industrial
solutions

IT Procesy
biznesowe

Opieka 
nad pacjentem

Oznakowanie 
obiektów



Ochrona fizyczna

Elektroniczne systemy zabezpieczeń

Monitoring wizyjny

Mobilna wieża monitorująca

Zabezpieczanie imprez

Cash handling

Bezpieczeństwo



Sprzątanie obiektów

Utrzymanie terenów zewnętrznych

Dezynfekcja

Czyszczenie paneli fotowoltaicznych

Czyszczenie i konserwacja posadzek

Czyszczenie wysokościowe

Doczyszczanie pobudowlane

Pranie bielizny płaskiej

DDD - dezynfekcja, dezynsekcja, deratyzacja

Czystość 



Catering dla szpitali

Obsługa imprez

Obsługa kantyn i bufetów

Catering



Artykuły BHP

Artykuły higieny i czystości

Outsourcing BHP

Vending środków BHP

Produkcja odzieży roboczej

Rental odzieży roboczej

BHP



Montaż i serwis infrastruktury przemysłowej

Czyszczenie przemysłowe

Czyszczenie zbiorników paliwowych

Alpinizm przemysłowy

Higiena w przemyśle spożywczym

Skanowania laserowe 3D

Paszportyzacja i inwentaryzacja

Digitalizacja dokumentacji technicznej

Outsourcing procesów przemysłowych

Industrial solutions



Obsługa techniczna nieruchomości

Klimatyzacje i wentylacje

Efektywność energetyczna

Instalacje teletechniczne

Zintegrowana obsługa nieruchomości

Serwis techniczny 



Programowanie

Usługi informatyczne

Centrum eksperckie SAP

IT



Usługi księgowe 

Obsługa kadrowo-płacowa 

Zarządzanie dokumentami 

Doradztwo podatkowe 

Robotyzacja procesów biznesowych 

Rekrutacje specjalistyczne 

Outsourcing Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Turystyka – Biuro Podróży Partner 

Procesy biznesowe



Opieka nad pacjentem

Opieka pielęgniarska w domu

Fizjoterapia i masaż

Usługi medyczne

Opieka nad pacjentem



Otoki reklamowe

Plafony i kasetony

Witacze i pylony reklamowe

Litery przestrzenne

Oznakowanie informacyjne

Wykończenia wnętrz

Elewacje

Oznakowanie obiektów



Współpraca z klientem

Jak działamy? 

W pełni przejmujemy powierzone nam zadania współpracując na zasadach 

rzeczywistego partnerstwa, a nie tylko wykonywania usługi. 

Zapewniamy doradztwo dedykowanego opiekuna, obsługę całodobowej 

infolinii, a przede wszystkim realizację usług na terenie całej Polski. 

Usługi 
dostępne 
24 h/7

Aplikacje 

umożliwiające 

monitorowanie 

sytuacji w Twoich 

obiektach 

Grupy Mobilne  

sprawnie 

przemieszczające 

się pomiędzy 

obiektami

Wybrane usługi 

i produkty dostępne 

w cyfrowych 

kanałach sprzedaży



Jesteśmy wszędzie tam, 
gdzie nas potrzebujesz

Jesteśmy do Twojej dyspozycji na terenie całej Polski, dzięki 

czemu skutecznie i szybko odpowiemy na Twoje potrzeby. 

Zapewnimy Ci natychmiastowe wsparcie gdziekolwiek tego 

potrzebujesz lub poprzez całodobową infolinię lub formularz 

dostępny na naszej stronie.

Koncentrujemy się na polskim rynku, ale nasze spółki działają 

również w innych krajach. Aktualnie obecni jesteśmy 

w Niemczech, na Ukrainie, Łotwie oraz w Kazachstanie 

i Uzbekistanie.

Usługi łatwo dostępne

2003 2005 2007 2014

Łotwa Niemcy Ukraina Kazachstan

2019

Uzbekistan



Współpracujemy z podwykonawcami
i dzielimy się wiedzą 
z franczyzobiorcami

Tworzymy System Franczyzy Grupy Impel, którego podstawą 

są usługi związane z zapewnianiem bezpieczeństwa i czystości. 

Nasi franczyzobiorcy działają pod marką Impel Partner według 

wytycznych z Księgi Systemu Franczyzy Impel. 

Każdy z franczyzobiorców może liczyć na nasze wsparcie 

na każdym etapie współpracy.  

Jesteśmy także otwarci na współpracę z podwykonawcami 

w zakresie wybranych usług, w tym porządkowo-czystościowych, 

fizycznej ochrony mienia, technicznej obsługi nieruchomości 

oraz specjalistycznych z obszaru FM. 

Współpraca z Grupą Impel



Rozwijamy się cyfrowo

Wspieramy klientów korzystając z najnowszych technologii 

i nowoczesnych narzędzi. Rozwijamy cyfrowe kanały sprzedaży, 

aby nasze usługi były jeszcze łatwiej dostępne dla szerokiego 

grona odbiorców. Realizując usługi dla Ciebie monitorujemy 

postępy naszej pracy, aby skupić się dokładnie na tych 

procesach, których potrzebujesz. Dzięki Portalowi i360 

i dedykowanym aplikacjom jesteś zawsze na bieżąco 

z tym, co się dzieje w Twoim obiekcie. 

Zmieniamy się dla Ciebie



Wspieramy przedsiębiorczość

Jesteśmy członkiem Federacji Przedsiębiorców Polskich 

oraz Zachodniej Izby Gospodarczej – Pracodawcy 

i Przedsiębiorcy. Działamy w organizacjach branżowych, 

takich jak Polska Federacja Szpitali, Polski Związek Pracodawców 

Ochrony czy międzynarodowa organizacja Global Securalliance

zrzeszająca firmy zajmujące się bezpieczeństwem. 

Cenimy pasję i innowacyjne pomysły, będące odpowiedzią 

na zmieniające się potrzeby rynku. To dlatego dostrzegamy 

i wspieramy nowe, ciekawe inicjatywy biznesowe.

Odpowiedzialność biznesu



Jesteśmy stabilnym i jednym z największych pracodawców w Polsce

Tworzymy zgrany zespół, który posiada szerokie doświadczenie, wiedzę oraz z zaangażowaniem i kreatywnością realizuje powierzone 

zadania. Stale podnosimy swoje kompetencje - w szczególności z zakresu nowych technologii i cyfrowych rozwiązań.  

Nasi eksperci chętnie dzielą się wiedzą zarówno wewnątrz organizacji jak i z naszym otoczeniem. 

Oferujemy sprzyjające warunki pracy osobom z niepełnosprawnością.

Zatrudniamy ponad 40 tys. osób, których misją jest skuteczna i kompleksowa obsługa naszych klientów.

Praca w Grupie Impel



Działamy proekologicznie i w duchu 
społecznej odpowiedzialności biznesu

Wierzymy, że każdy z nas oddziałowuje na środowisko naturalne i otoczenie, 

w którym funkcjonuje. To dlatego stawiamy na rozwój produktów i usług, 

o charakterze proekologicznym, takich jak fotowoltaika czy rozwiązania dla firm 

związane z zarządzaniem efektywnością energetyczną. Każdy nowo tworzony 

produkt czy usługę weryfikujemy pod kątem wymagań ekologicznych. Nad ich 

wdrażaniem pracujemy z technologami, którzy czuwają nad ograniczeniem 

zużycia środków chemicznych oraz emisji odpadów.

Wspieramy działania Fundacji PROCURO, Fundacji na Ratunek Dzieciom 

z Chorobą Nowotworową oraz Fundacji Ukraina. Propagujemy sport 

i zdrowy styl życia – wspieramy drużynę wrocławskich siatkarek Volley Wrocław 

oraz szereg wydarzeń sportowych na szczeblu krajowym i międzynarodowym. 

Od ponad 10 lat zabezpieczamy wyścig Tour de Pologne i chronimy Puchar 

Świata w skokach narciarskich w Zakopanem.

Odpowiedzialność biznesu



ul. Ślężna 118 
53-111 Wrocław e-mail: cc.info@impel.pl tel.: 800 190 911

Grupa Impel

Zapraszamy do współpracy

www.impel.pl


