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POLSKA FIRMA - POLSKI KAPITAŁ - POLSKI PRACODAWCA

28 oddziałów
w całej 
Polsce

ponad 500 pracowników
z olbrzymim doświadczeniem
gotowych służyć pomocą

6 000 dziennie
realizowanych zamówień
na terenie całego kraju

25 000 m2 powierzchni
magazynowo-
wystawienniczej

280 mln zł netto
rocznego obrotu

nowoczesny katalog z ofertą
5 000 produktów doskonale
skomponowanych 
pod względem jakości do ceny

cykliczna oferta promocyjna
i bogaty program 
motywacyjny

flota ponad 200
aut realizujących
dostawy w systemie
24 godziannym

25 000 stałych 
klientów

2022



Kompania Biurowa jest wiodącym dostawcą artykułów biurowych 
z własną siecią sprzedaży obejmującą obszar całej Polski. To nowocze-
sna firma, która inwestuje w najnowsze technologie  i wyznacza stan-
dardy dostaw artykułów biurowych dla klientów biznesowych. Kompania 
realizuje kontrakty dla małych i średnich firm, a także dużych przedsię-
biorstw z wartością od kilkuset do kilkunastu milionów złotych w skali 
roku.

Obsługa małych, średnich i dużych firm

1. Rozbudowana sieć sprzedaży
2. Internetowa Platforma Zakupowa B2B
3. Kilkunastoletnie doświadczenie

4. Sprawna logistyka
5. Terminowość dostaw
6. Program motywacyjny i promocje

Powody, dla których warto współpracować z Kompanią Biurową:

Dbajmy wspólnie o nasze środowisko!

Dołożyliśmy wszelkich starań 
aby nasza oferta z roku na rok 
zawierała jak największy wybór 
produktów EKO.

Sukcesywnie od kilku lat
wprowadzamy do oferty nowe
artykuły, które produkowane są  
z ekologicznych surowców  
lub/i materiałów pochodzących  
z recyclingu.

Współpracujemy głównie  
z Dostawcami, którzy przestrzegają 
norm ochrony środowiska,  
a w przypadku producentów  
artykułów papierniczych  
dodatkowo prowadzącymi  
politykę ochrony zasobów leśnych.



Oferta handlowa
W stałej ofercie posiadamy  ponad 5.000 pro-
duktów niezbędnych w każdym biurze i instytucji:  
zaczynając od długopisów i papieru, poprzez 
urządzenia biurowe, materiały eksploatacyjne,  
niszczarki i projektory na artykułach spożywczych 
i chemii gospodarczej kończąc. W standardzie realizu-
jemy również zamówienia niestandardowe.

APLIKACJA MOBILNA PLATFORMY SPRZEDAŻOWEJ

Intuicyjna obsługa, szybkość i płynność działania - to największe zalety  
platformy B2B - teraz także dostępne na urządzeniach mobilnych   

Na laptopie, smartfonie, tablecie - platforma zakupowa B2B optymalnie  
dopasuje się do każdego ekranu. A ty będziesz miał wygodny dostęp do swoich zamówień, 
koszyka, historii, itp. z każdego miejsca i bez konieczności uruchamiania komputera.

Dopasowana i zoptymalizowana pod transfer komórkowy - tak aby działała szyb-
ko i płynnie na urządzeniach mobilnych i zużywała możliwie jak najmniejszy transfer danych.

Możesz na każdym ekranie i urządzeniu wygodnie i szybko:
 zamawiać produkty za pomocą kilku kliknięć na ekranie dotykowym  przeglądać ofertę  
i ceny  akceptować/odrzucać zamówienia  sprawdzać status realizacji zamówień.

Przyjazny dla użytkownika sposób zamawiania: internet, tele-
fon lub przedstawiciel handlowy - klient wybiera odpowiedni 
dla siebie kanał kontaktu i zamawiania

Proponujemy przyjazną w użytkowaniu Internetową Platformę Sprzedażową, którą nasi Klienci doceniają za 
szybkość i łatwość procesu składania zamówienia oraz bezpieczeństwo obsługi zlecenia.

Platforma Sprzedażowa zapewnia szybki proces zamawiania i realizacji zamówienia a jej funkcjonalność jest 
wypadkową naszego doświadczenia i wskazówek zebranych od naszych Klientów przez kata funkcjonowania na 
rynku. Bazując na tym, przygotowaliśmy narzędzie usprawniające proces zarządzania zamówieniami w każdym 
biurze i instytucji.

PLATFORMA SPRZEDAŻOWA – SZYBKIE SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

INTELIGENTNE NARZĘDZIE DLA WYMAGAJĄCYCH

ZamawianieLogowanie

   

Wysłanie
zamówienia

Szybka
dostawa

Łatwy wybór
produktów

 - stały dostęp do pełnej oferty produktowej,
 - bezpieczeństwo danych,
 - stały koszyk dedykowanych produktów,
 - kontrola wydatków ze strony Klienta,
 - monitorowanie stanu realizacji zamówienia,

 - wielozakresowa analiza historii zamówień,
 - generowanie szczegółowych raportów,
 - przydzielanie uprawnień użytkownikom,
 - dostęp do cyklicznych ofert promocyjnych,
 - informacje o nowościach w ofercie.

Korzyści ze stosowania Internetowej Platformy sprzedażowej

JUŻ PONAD 90% ZAMÓWIEŃ REALIZUJEMY ZA POŚREDNICTWEM PLATFORMY SPRZEDAŻOWEJ

JEDNO Z NAJLEPSZYCH NARZĘDZI NA RYNKU



centrala@kompaniabiurowa.pl 
ul. Karczunkowska 19

02-871 Warszawa 
tel.: 22 644 11 07

centrala

lubin@kompaniabiurowa.pl
ul. Polna 24 
59-300 Lubin
tel.: 76 844 28 84

olsztyn@kompaniabiurowa.pl
ul. Spółdzielcza 27
10-625 Olsztyn
tel.: 89 539 05 55

ostrow@kompaniabiurowa.pl
ul. ks. J. Warszawskiego 18 
63-400 Ostrów Wielkopolski
tel.: 62 592 04 47

poznan@kompaniabiurowa.pl
ul. Lutycka 105, budynek “A”
60-478 Poznań
tel.: 61 886 48 90

rzeszow1@kompaniabiurowa.pl
ul. Wspólna 2 
35-205 Rzeszów
tel.: 17 863 39 50   

siedlce@kompaniabiurowa.pl
ul. Magazynowa 8 C 
08-102 Siedlce
tel.: 25 644 65 67

suwalki@kompaniabiurowa.pl
ul. Marii Konopnickiej 8 
16-400 Suwałki
tel.: 87 565 13 70

szczecinek@kompaniabiurowa.pl
ul. Warcisława IV 17 
78-400 Szczecinek 
tel.: 537 518 004, 731 157 785

warszawa@kompaniabiurowa.pl
ul. Karczunkowska 19
02-871 Warszawa
tel.: 22 313 11 70

warszawa2@kompaniabiurowa.pl
ul. Łopuszańska 36
02-220 Warszawa
tel.: 22 853 00 35

wloclawek@kompaniabiurowa.pl
ul. Mechaników 6 
87-800 Włocławek
tel.: 54 236 87 45

wroclaw@kompaniabiurowa.pl
ul. Wagonowa 28a
53-609 Wrocław
tel.: 71 359 82 21

bielskobiala@kompaniabiurowa.pl
ul. Partyzantów 68 
43-300 Bielsko-Biała
tel.: 33 810 06 81

bydgoszcz@kompaniabiurowa.pl
ul. Miechowska 14
85-875 Bydgoszcz
tel.: 52 346 66 66

elblag@kompaniabiurowa.pl
ul. Malborska 53
82-300 Elbląg
tel.: 55 232 84 12

gdynia@kompaniabiurowa.pl
ul. Janka Wiśniewskiego 20
81-969 Gdynia
tel.: 58 669 85 85

goleniow@kompaniabiurowa.pl
ul. I Brygady Legionów 6a
72-100 Goleniów
tel.: 503 995 570, 691 640 983

jeleniagora@kompaniabiurowa.pl
ul. Moniuszki 1B
58-506 Jelenia Góra
tel.: 75 649 60 33

katowice@kompaniabiurowa.pl
ul. Ściegiennego 7
40-114 Katowice
tel.: 32 255 54 15

kutno@kompaniabiurowa.pl
ul. 1 Maja nr 3
99-300 Kutno
tel.: 24 254 15 47

krosno@kompaniabiurowa.pl
ul. Lotników 37
38-400 Krosno
tel.: 13 440 92 12

krakow@kompaniabiurowa.pl
ul. Golikówka 7 
30-723 Kraków
tel.: 12 292 02 48

kedzierzyn@kompaniabiurowa.pl
ul. Kazimierza Pułaskiego 25         
47-220 Kędzierzyn-Koźle
tel.: 77 483 35 28

kielce@kompaniabiurowa.pl
ul. Rolna 2c 
25-419 Kielce
tel.: 41 343 13 43

koszalin@kompaniabiurowa.pl
ul. Przemysłowa 8B 
75-216 Koszalin
tel.: 94 341 69 23

lodz@kompaniabiurowa.pl
ul. Starorudzka 10E 
93-418 Łódź
tel.: 42 684 37 34

lublin@kompaniabiurowa.pl
ul. Turystyczna 36a
20-207 Lublin
tel.: 81 528 22 00

Szybko wyszukaj nasz oddział lub skorzystaj
z internetowej Platformy Zakupowej.
Zapraszamy!

pisz@kompaniabiurowa.pl
ul. Warszawska 49
12-200 Pisz
tel.: 87 423 00 67


