
Zaangażowani w Twój biznes 



Od 1999 roku rozwijamy organizację, dzięki której możemy zapewnić kompleksowe wsparcie wszystkich aspektów 

obszaru outsourcingu procesów sprzedaży i customer care - począwszy od wykreowania kampanii przez własną 

agencję marketingową, prowadzenie sprzedaży w strukturach bezpośrednich i zdalnych, posprzedażową obsługę 

klienta, a nawet przetwarzanie i archiwizację dokumentacji. 

Pion Contact Center Archiwizacja 

Dokumentacji 

O nas 

Spółka Technologiczna Sprzedaż Bezpośrednia Agencja Marketingowa 

Agencja Event`owa Logistyka 



Nasze zasoby Contact Center 

POZNAŃ 

150 stanowisk 

RAWA MAZOWIECKA 

200 stanowisk 

WROCŁAW 

150 stanowisk 

RUDA ŚLĄSKA  

450 stanowisk 

_ 
ELBLĄG 

100 stanowisk 

WARSZAWA 2 

300 stanowisk 

WARSZAWA 3 

200 stanowisk 

SOSNOWIEC 

200 stanowisk 

KATOWICE 
50 stanowisk 

CHORZÓW 

150 stanowisk 

GŁOGÓW 

50 stanowisk 

GRUDZIĄDZ 

50 stanowisk 

14 lokalizacji – jeden system 
– jedna organizacja 

Ponad 3000 pracowników 

2500 stanowisk 

Zintegrowany system IT 

Niezależne łącza 
telekomunikacyjne 

Pełna redundancja 

• Dysponujemy największym contact center w Polsce 

• Wszystkie nasze lokalizacje założyliśmy w miastach z dużą bazą akademicką, co daje nam swobodny dostęp do 

wielu solidnie wykształconych i zdolnych osób 

WARSZAWA 1 

300 stanowisk 

CZĘSTOCHOWA 

150 stanowisk 



Multilingual Hub 
Startegią GK Arteria S.A. jest działanie jako ’multilingual hub’ dla krajów europejskich. W chwili obecnej obsługujemy 

następujące rynki: Niemcy, Wielka Brytania, Czechy, Słowacja, Węgry, Rosja, Ukraina, Litwa, Kazachstan, Rumunia, 

Bułgaria, Turcja, kraje arabskie. 
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Rekrutacja osób z 
biegłą znajomością 
języków obcych na 

terenie Polski  

Doświadczenie w 
rekrutacji pracowników z 

krajów Europy 
Wschodniej włączając 

pomoc w relokacji 

Wsparcie firm w zakresie 
obsługi w językach 

środkowo i wschodnio- 
europejskich 

Gwarancja jakości obsługi 
i poziomu znajomości 

języków dzięki współpracy 
z profesjonalnymi 

doradcami / lektorami 

Dalszy rozwój usług dla 
krajów Europy 

Zachodniej szczególnie 
Niemiec 



Specjalizujemy się w świadczeniu zaawansowanych procesowo i technologicznie usług contact center, w tym m.in.: 

Zakres działalności 

• pozyskiwanie nowych 
klientów 

• up-selling & cross-
selling  

• generowanie leadów 
sprzedażowych 

• umawianie spotkań 
biznesowych 

Sprzedaż 

• badania rynku i opinii 
publicznej 

• badania satysfakcji 
i lojalności klientów 

• badania efektywności 
kampanii 
marketingowych 

Telebadania 

• kompleksowa obsługa 
klienta,  

• Obsługa w modelu 
omnichannel/ 
multichanne 

• wsparcie dla usług 
i produktów  

• help desk 

• 24h infolinie alarmowe 

Obsługa klienta 

• monitoring zadłużenia 

• windykacja 

Windykacja 

Automatyzacja procesów/ obsługi 



• Operacje 

• Szkolenia 

• Utrzymanie i IT 

• Monitoring 

Efektywna realizacja procesów biznesowych. 

Nasza koncepcja działalności 

Zespół i czas pracy Schemat zarządania projektem 

Key Account Manager 

Kierownik projektu 

Klient 

Warunki umowy i współpracy 

Zarządzanie operacyjne projektem 

 DNI OBSŁUGI             
dostosowane do projektu – 
pracujemy też 24/7/365 

 ILOŚC STANOWISK 

    dostosowana do ruchu 

 Dedykowany 
Zespół  Projektowy 

 Wsparcie Trenera 

 Kontrola Jakości 



Wymogi operacyjne prowadzonych przez nas projektów zobowiązują nas do zachowania ciągłości produkcyjnej, dlatego nasz 

business continuity plan oparliśmy na następujących założeniach w czterech głównych obszarach organizacyjno-

technologicznych:  

Business Continuity Plan 

• każda lokalizacja ma 
UPS oraz agregat 

• każda lokalizacja ma 
dwustronne zasilanie 

Zasilanie 
Energetyczne 

• wyznaczamy 
lokalizację zapasową 
dostosowaną do 
wymogów współpracy 

Lokalizacje 
Rezerwowe 

• zintegrowane 
środowisko IT i 
niezależne łącza do 
teleoperatora w każdej 
lokalizacji (umożliwia 
to przekierowanie 
ruchu telefonicznego z 
pozostałych lokalizacji 
w chwili awarii łącza) 

• Każda lokalizacja 
posiada łącza 2 lub 3 
operatorów 

Łącza 
Telekomunikacyjne 

• posiadamy 4 własne 
systemy CC o 
tożsamych 
funkcjonalnościach 
(mogą wzajemnie się 
zastępować w 
przypadku awarii) 

System 
Call Center 



Dziękujemy za uwagę! 


