
AVANTAJUL 

 VIITORUL 
ECHIPAMENTELOR 
DE LUCRU ESTE 
AICI 



 De la comerciantul 
local către 
producătorul global 
 Charles Hughes, fiul unui mic fermier pe coasta Atlanticului 
Wild, a fost hotărât să aibă cea mai bună îmbrăcăminte de lucru 
și încălțăminte atunci când și-a înființat afacerea în 1904. Peste 
100 de ani mai târziu se aplică astăzi principiile sale principale 
de design, calitate, valoare și servicii excepționale. 

 Oafacere de familie 
 Portwest este o afacere de familie și continuă să fie gestionată 
de generația a treia și a patra a familiei Hughes. 

 P E S T E  1 0 0  D E  A N I  D E   
E X P E R I E N T A  I N  F I E C A R E 

C U S A T U R A 

1904 
 Charles Hughes deschide 
primul său magazin de 
încălțăminte și draperii în 
Ir landa 

2018 
 Inca doua noi fabrici ce produc 
in Bangladesh si Myanmar 

2017 
 Por twest este prezent in piata 
din Australia prin achizitia 
Prime Mover Ltd 

2014 
 Noi centre de distr ibutie 
deschise in SUA si  Arabia 
Saudita 

2012 
 Am inaugurat prima fabrica 
Por twest din Bangladesh 

2007 
 Pr imul depozit din Europa a 
fost inaugurat in Polonia 

2003 
 Vânzările se extind pe piața 
europeană .

 Nou depozit de 10.000 m2 din 
Marea Britanie 

1980 
 Por twest intră pe piața din 
Marea Britanie 

1984  
 Marca Por twest este 
înregistrată ca o marcă 
comercială 

1945 
 Pr ima fabrică începe 
producția în Ir landa 

2018 
 Por twest a achizitionat 
compania Huski Explorer 

1988 
 Productie in UK 

2019 
 Por twest extinde depozitul 
polonez la peste 14.000 m2 - 6 
depozite globale 

2020 
 Noua Fabrica in Etiopia 
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 DESPRE 

 Cu o experiență de peste 100 de ani și un patrimoniu de 
calitate, valoare și servicii, Portwest este ferm stabilit ca 
lider mondial în proiectarea și fabricarea de îmbrăcăminte 
de lucru elegantă și confortabilă, care îndeplinește mai 
multe standarde internaționale recunoscute. 

 Portwest ascultă cu atenție clienții și îmbunătățește continuu gamele prin 
dezvoltarea de noi materiale și caracteristici inovatoare. Colecțiile lor extinse 
și unice de încălțăminte de protecție,  mănuși de lucru și echipamente 
individuale de protecție protejează oameni din întreaga lume în diverse 
industrii, cum ar fi petrol și gaze, sudura, minerit, agricultură, transport, 
chimie, construcții, depozitare, producție și multe altele. 

Portwest sunt specialiști în protecția împotriva pericolelor, inclusiv flacără, 
arc electric, chimic, metal topit, căldură, frig, vizibilitate, ploaie și ESD. 
Portwest oferă distribuție globală din depozitele aflate în Marea Britanie, 
Irlanda, Polonia, EAU, Australia și SUA, instalații de producție în Bangladesh, 
Myanmar, China și în prezent Etiopia, precum și personalul de asistență 
pentru clienți în multe țări. 

Compania are o poziție unică pentru a oferi îmbunătățiri de calitate și 
reduceri de costuri în fiecare etapă de producție și distribuție pe care clienții 
lor au așteptat-o. Portwest are o echipă largă de specialiști în proiectarea 
produselor , specializați în rezistență la flacără, vizibilitate ridicată, 
îmbrăcăminte de lucru, încălțăminte de protecție, protecție a mâinilor și 
echipament de protecție personală. Portwest vinde numai distribuitorilor. 
Scopul lor este de a oferi clienților o singură sursă de siguranță, susținută 
de “Produsul Portwest Promis” de o mai bună calitate, serviciu și valoare. 

  6 depozite la nivel 
global  
 6 birouri regionale 

 Facilitati de 
Productie de la 
Por twest 
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 ONE STOP SHOP PENTRU 
SIGURANȚĂ 

 Portwest are soluția  
pentru toate nevoile dvs. 
de siguranță 
 Portwest are soluția pentru toate nevoile dvs. de siguranța. Catalogul 
Portwest  contine peste 1300 de stiluri: încălțăminte inovatoare 
rezistente la flacără, cea mai largă gama de inalta vizibilitate de pe piață, 
îmbrăcăminte de lucru, mănuși, încălțăminte, îmbrăcăminte de 
protecție împotriva riscului de protecție împotriva riscurilor, articole de 
îmbrăcăminte de ploaie și articole de îmbrăcăminte. Clienții sunt siguri 
că Portwest are o soluție pentru toate îmbrăcămintea de lucru și nevoile 
de siguranță 

 AVANTAJ 

�  Susra Unitara pentru Protectie- Nu 
Aveti Nevoie de Mai Multi Furnizori 

�  1300 de stiluri peste 23  de optiuni de  
Servicii de proiectare la comandă 

240+  MODELE HI -VIS 

120+  MODELE PROTECTIE 
IGNIFUGA 

175+  MODELE DE MANUSI 

140+  ECHIPAMENTE DE LUCRU  
 MODELE 

105+  GAMA ARTICOLE DE PLOAIE 

170+  ECHIPAMENTE  DE PROTECTIE INDIVIDUALA 

140+  INCALTAMINTE   MODELE 

 Lideri de piata pe 
multe game :



THE COMPLETE PORTWEST  

HIGH VISIBILITYRANGE        

 EN ISO 20471 www.portwest.com

170
STYLES

OVER

THE COMPLETE PORTWEST 

HIGH VISIBILITYRANGE        

EN ISO 20471 www.portwest.com

170
STYLES

OVER
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 Portwest nu va concura 
niciodata  cu afacerea 
dvs 

 VINDEM DOAR 
DISTRIBUITORILOR 

 Portwest vinde cele mai bune produse la cele mai bune 
preturi. Un adevărat ghișeu unic pentru distribuitorii 
locali de siguranță și pentru distribuitori industriali și 
comercianții cu amănuntul național. Clienții noștri știu că 
nu vor trebui niciodată să concureze cu Portwest pe 
propriul loc de piață. 

 AVANTAJ 

 Portwest Ofera: 
�  Birou Suport Vanzari 
�  Suport  marketing 
�  Suport electronic pentru tranzactiile 

comerciale 



DX474
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 DESING SI 
DEZVOLTARE 

 35 de designeri și  
manageri de produse, care 
aduc proiectarea  și 
inovația de ultimă oră 
 Luand  feedback de la clienți și combinându-l cu cercetarea  de la echipa 
de dezvoltare Portwest este primul pas în crearea unui nou produs 
Portwest. Portwest ascultă nevoile clienților săi și dezvoltă materiale 
cu performanța tehnică necesară pentru a răspunde cerințelor 
industriei și pentru a respecta standardele internaționale de siguranță. 

 Colectii Noi: 

 AVANTAJ 

�  Desaign si Inovatie in facbricatie 
�  Cunostinte aprofundate in domeniul 
�    100 de produse noi lansate anual 
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 Indiferent dacă prin  lansarea de produse noi sau printr-
un serviciu îmbunătățit, Portwest întotdeauna inovează. 
Ultimul catalog Portwest a introdus 243 de produse noi 
inovatoare. Cu design-uri de ultimă generație, clienții 
noștri pot fi siguri că Portwest le va oferi ultimele tendințe 
și tehnologii in materie. 

 La curent cu ultimile  
inventii si  trenduri din 
domeniul tehnologiei 

 INOVATIE 
PERMANENTA 

�  Tehnologii inovatoare de  
fabricare a țeseturilor de de 
lucru. 

�  Finisaje și Modele  noi 

 AVANTAJ 

 PRIMUL IN DOMENIUL SIGURANTEI 

 H A I N E  D E  L U C R U ™  I N T E L I G E N T E 

 DISPOZITIV DE SIGURANȚĂ PENTRU 
LUCRĂTORI SOLITARI 

 DETECTOR GPS V1 



AF53

A726

AF53

A726
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 STATUS PROCEDURA DE 
FABRICATIE 

 Portwest controlează   
fiecare etapă a procesului 
de producție 
 Portwest  controlează direct procesul de producție în toate etapele. 
Materialele  sunt dezvoltate exclusiv și toate componentele sunt selectate 
cu atenție și riguros testate. Folosind sisteme de producție de înaltă 
tehnologie, Portwest oferă o calitate constantă și timpi de lucru 
impresionanți. 

�  Calitatea și siguranța  garantată 
� Producția etică 
� Asigurarea calității 
� Producția proprie garantată CSR Asigurată 

 AVANTAJ 

 Design,Magazin si Produse Portwest 
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 WRAP 
 P o r t w e s t   -  f a c i l i t ă ț i l e  d e 
p r o d u c ț i e  s u n t  c e r t i fi c a t e 
conform standardului de aur 
WRAP. WRAP este cel mai mare, 
independent, fabricație, pe bază 
de program de conformitate 
pentru o producție responsabilă 
în sectorul produselor cusute. 

 PRODUCTIE  
ETICA 

 Angajat  Portwest 
 Portwest  investește în monitorizarea independentă pentru a garanta 
bunele practici. Alegerea să lucreze cu Portwest garantează clienților 
că toate produsele sunt produse într-o fabrică care promovează 
producția sigură, legală, umană și etică. Toate facilitățile de producție 
Portwest sunt monitorizate în permanență, verificate în mod calitativ 
și auditate ca parte a angajamentului lor față de practicile de lucru 
etice și responsabile. 

�  4 x fabrici deținute integral 
�  2 x Bangladesh 
� 1 x Myanmar 
� 1 x Etiopia (2020) 
� Peste 3200 persoane angajate 

 AVANTAJ 



2019 -202019 -202019 -20

MEMBER
2019-20 MEMBER

2019-2010

 Portwest poate asigura 
clienților că toate 
produsele respectă 
standardele relevante 
 Un certificat din partea unei case de testare  garantează faptul 
că articolele de îmbrăcăminte sau țesăturile trimise casei de 
testare au atins un standard. Nu este o garanție că producția 
în vrac corespunde standardului. Specialiștii de calitate 
Portwest verifică fiecare rolă de țesături și fiecare lot de 
componente utilizate în produsele lor tehnice. Clienții pot fi 
siguri că produsele Portwest se conformează de fiecare dată 
când efectuează o achiziție. 

 TESTARI 
INDEPENDENTE 

231+  PRODUSE DE  
VIZIBILITATE INALTA 
 CERTIFICARE CE 

155+  PRODUSE PENTRU 
PROTECTIA  MAINILOR 
 CERTIFICARE CE 

119+  PRODUSE REZISTENTE 
L A  FL ACAR A 
 CERTIFICARE CE 

144+  PRODUSE PPE 
 CERTIFICARE CE 

121+  INCALTAMINTE DE 
LUCRU  
 CERTIFICARE CE 

 MULT E PRODUSE M A I MULT CER T IF ICAT E 
CONFORM S TA NDA RDELOR A MERICA NE Ș I 
AUS T R A LIENE  Membru al: 

 AVANTAJ 
 872 CE - produse certificate 
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 Portwest creează produse 
personalizate pentru mii de clienți 
din întreaga lume în fiecare an. 

 PERSONALIZAT PENTRU A 
RASPUNDE TUTUROR 
NEVOILOR 

 Echipa de proiectare tehnică lucrează îndeaproape cu utilizatorii pentru a proiecta produse 

individuale sau game complete. Ei lucrează cu organisme notificate independente care 

permit certificarea tuturor standardelor internaționale. Portwest are diferite opțiuni de 

servicii și personalizare. 

 AVANTAJ 

�  Manager de Proiect Dedicat 
�  Livrare rapida 
�  Echipa de proiectare specializată 
�  Acorduri de stocare 

 Opțiuni personalizate: 

 Personalizare: 
 Modele standard, 
branding personalizat 

 Modifi cari personalizate: 
 Proiecte standard, modifi cări 
personalizate 

 Creat la Comanda: 
 Designuri personalizate 

 Custom Special este un serviciu pe 

deplin personalizat, folosind țesături 

personalizate și culori care sunt făcute 

la comandă. 

 Custom Express este un serviciu rapid 

și eficient care utilizează materiale și 

culori pentru a garanta timpii de 

producție de vârf ai industriei. 
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 Portwest are o echipa de  
170 de reprezentanti  in 
peste 50 de țări 
   Portwest are peste 170 de manageri de vânzări cu sediul în peste 50 de 
țări, susținuti pe d de echipa  de telesales în șase locații globale. Clienții 
pot avea încredere în echipele dedicate de vânzări locale ale Portwest 
pentru a oferi un serviciu personalizat. 

 O ECHIPA DE PROFESIONISTI 
LA NIVEL GLOBAL 

 Managerii de vanzari 
Portwest va pot oferi: 

�  Training produse si 
recomandari 

�  Prezentari produse 
noi 

�  Suport tehnic pentru 
utilizatorul final 

�  Suport 
Merchandising 

�  Cunostinte despre 
piatele  locale și 
internaționale 

 AVANTAJ 

 170 
reprezentanti 
de vanzari cu 
sediul în 50 
de țări 



24/7/365
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 PORTALUL WEB AL 
CLIENȚILOR 

 Servicii rapide oriunde, 
oricand 
 Portwest are manageri  de vânzări în peste 120 de țări, astfel încât 
clienții pot avea încredere că un serviciu unu-la-unu nu este niciodată 
departe. Site-ul B2B cu parolă protejat de Portwest permite clienților 
să verifice stocul, să comande, să monitorizeze contul și să primească 
confirmările comenzilor în câteva minute.
 

�  Verifici stocul in  timp real 

�  Comandare mai rapidă - fara a 
trece prin Biroul de vânzări 

�  Gestionați contul online 

�  Descarcă Informatii  Marketing 

 AVANTAJ 
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 Portwest are 
angajamentul  de a oferi 
clientilor sai ce isi 
doresc si atunci cand isi 
doresc 
 Portwest  are nouă depozite la nivel global astfel încât, 
indiferent dacă mărfurile provin din Regatul Unit, Irlanda, 
Polonia, SUA, Panama, Australia (Perth & Melbourne) Noua 
Zeelandă sau Sharjah, este garantată de livrare   de 97%. 

 DEPOZIT 
GLOBAL 

�  Rata  de livrare de 96% 
�  Livrare in  aceiasi zi 
�  6 depozite la nivel global 

 AVANTAJ 

 NOUL DEPOZIT 
POLONIA 
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 Din  depozitul Portwest 
direct catre distribuitor 
 Economisiti  timp și costuri prin trimiterea comenzilor  direct către 
clientul dvs. din depozitul nostru costuri suplimentare. Acest 
serviciu vă economisește costurile de transport, depozitare și 
administrare. Pur și simplu plasați comenzile  pe  
www.portwest.com 

 LIVRARE EXPRESS 

�    Salvează costurile de expediere, 
de depozitare și de administrare 

�  Livrare mai rapidă către 
utilizatorul final 

�  Ambalare comenzi  clienti 
�  Fara costuri extra 

 DEPOZIT PENTRU  CLIENTI 

PORT WEST

 UTILIZATOR FINAL 

 LIVRARE STANDARD 

 �  Rapid 
 �  Simplu 

 �  Eficientizare 
costuri 

 LIVRARE EXPRESS 

PORT WEST

 UTILIZATOR FINAL 

 AVANTAJ 
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 CATALOG CU 680 
PAGINI 

 Portwest are un catalog de 
top de 680+ pagini, care 
cuprinde 1350 de produse 
peste 23 de game 
 Disponibil în 28 de limbi, catalogul Portwest este un ajutor 
valoros pentru vânzări atât pentru clienți, cât și pentru 
cumpărători. 

 Serviciu de personalizare 
cataloage 
 Portwest oferă un serviciu de tipărire care permite clienților să 
înlocuiască coperta catalogului Portwest cu propria coperta 
personalizată a companiei. 

 Modele de coperti: 
•    Portofoliul cuprinde catalogul Portwest 
•  Coperti  predefinite potrivite pentru utilizare cu logo-ul 

propriu-zis al clienților . 
•  Opțiuni de acoperire generice / fără marcă 
•  Clientii pot sa si genereze propriile produse 

�  Coperta personalizată a 
catalogului 

�  Peste 50% din costuri sunt 
subvenționate de Portwest 

�  Catalogul premium tradus în 
limbile locale 

�  Livrare direct catre clienti 

 AVANTAJ 



TX33
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 PLAN DE SUSTENABILITATE 
SI PROTECTIA MEDIULUI 

 Portwest contribuie activ la 
un mediu curat 
 Portwest își asumă angajamentul și responsabilitatea față de 
mediu. Portwest are un plan în continuă dezvoltare, care va oferi 
îmbunătățiri continue și eficiențe care vor ajuta la reducerea 
emisiilor de carbon și la protejarea mediului. Portwest pledează 
pentru o politică de reutilizare și reciclare. 

 POLIESTER RECICLAT 
 Unde este posibil, Portwest utilizează poliester 
reciclat în multe articole de îmbrăcăminte. 
Poliesterul reciclat se face prin topirea sticlelor 
PET și prin rotire în fibre. Acest proces necesită 
35% mai puțină energie. Portwest face toate 
acestea fără a compromite calitatea țesăturilor. 

 Utilizarea poliesterului reciclat asigura: 
•  Scăderea dependenței de petrol ca materie 

primă 
•  Reducerea contaminării aerului, a apei și a 

solului 
•  Reducerea deseurilor și a depozitelor de 

deșeuri 

 PROTECTIA MEDIULUI 
•  Extinderea terenurilor împădurite gestionate pe parcul de 

300 ha Portwest în scopul neutralizarii carbonului 

•  Certifi care ISO14001 a depozitului din Marea Britanie 

•  Participarea anuală la Ora Pământului "WWF" 

•  Compatibil cu Directiva WEEE & Directiva Battery 2013 

 RECICLARE 
•  80% din toate cutiile de ambalare și ambalajele sunt 

reciclabile 

•  Cataloagele Portwest sunt tipărite pe hârtie certifi cată FSC, 
provenită din pădurile administrate strategic. 

 PRODUCTIE & TRANSPORT 
•  Portwest fabricile sunt acreditate WRAP - (Producţie 

Responsabilă Acreditată la Nivel Mondial) 

•  Transportul maritim al mărfurilor este modul preferat de 
transport 

 PRODUSE 
•  Gama Portwest include multe articole de îmbrăcăminte 

create din poliester reciclat 

•  Lucram pentru creșterea utilizării bumbacului organic 

•  Ţesături și materiale provenind de la partenerii compatibili 
cu REACH 

 AVANTAJ 

 IN MOD NORMAL 
E NEVOIE DE 

20
DE PET-URI 
PENTRU A 
FABRICA O 
JACHETA 



20192017
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 PORTWEST ESTE O 
COMPANIE PREMIATA 

 EXPORTATOR AL ANULUI ȘI 
CÂȘTIGĂTOR GENERAL AL PREMIULUI 
EXPORTATORUL ANULUI 2018 - 
PREMIILE PENTRU INDUSTRIA DE 
EXPORT 

 PREMIUL PENTRU AFACERI ȘI 
FINANȚE DIN IRL ANDA 2018 

 CELE MAI BUNE 1000 DE COMPANII 
-INSPIRE  EUROPA STOCK EXCHANGE 
GROUP 2018 

 PREMIU “EY ENTREPRENEUR OF THE 
YEAR INTERNATIONAL AND OVERALL 
WINNER 2017” 
 RECUNOASTEREA CONDUCERII PORT WEST 
PENTRU DEZVOLTAREA REUSITA IN PIATA DE 
SPECIALITATE . 

 PREMIU  “DELOITTE BEST MANAGED 
COMPANY - 2016, 2017 & 2018” 
 RECUNOASTEREA PORT WEST CA FIIND O COMPANIE CE 
DEZVOLTA AFACERI L A CEL MAI INALT NIVEL. 

 PREMIU “THE PROFESSIONAL CLOTHING 
AWARDS 2017” 
•  PREMIU “BEST FABRIC AND FIBRE INNOVATION 

AWARD HIGHLY COMMENDED 2017” 
•  PREMIU “BEST CATALOGUE AWARD” 

 PREMIU “HIGHLY COMMENDED 2017” 

 PREMIU “BSIF SAFETY AWARDS” 
•  PREMIU “CUSTOMER SERVICE AWARD COMMENDED 

2017 PRODUCT INNOVATION WINNER 2016  CUSTOMER 
SERVICE WINNER 2016” 

 IBEC KEEPWELL MARK  2019
 PORT WEST  RECUNOSCUT PENTRU  PROGRAMUL 
WELLBEING 
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CONTACTE LA 
NIVEL GLOBAL

ECHIPA VANZARI FRANTA
Tel:  +33 967 39 82 88
Email: info@portwest.fr

ECHIPA VANZARI GERMANIA
Tel:  +49 211 240 9049
Email: info@portwest.de

ECHIPA VANZARI GRECIA
Tel:  +30 2111 989 342
Email: info@portwest.gr

ECHIPA VANZARI SPANIA
Tel:  +34 911 988 430
email: pedidos@portwest.es

ECHIPA VANZARI PORTUGALIA
Tel:  +351 308 813 627
Email: encomendas@portwest.pt

Date contact pentru celelalte state:
Tel:  +44 (0) 1709 894 575   
Email: info@portwest.com

BIROUL DE VANZARI SI 
DEPOZIT IN UK
Portwest Clothing Ltd
Fields End Business Park
Thurnscoe
South Yorkshire
S63 0JF, England

BIROUL DE VANZARI SI 
DEPOZIT IN POLONIA
Portwest Polska Sp. Z o.o. 
Alliance Silesia Logistics 
Center 
Hala nr 7
ul. Wiejska 49,
41-250 Czeladź
Poland

BIROUL DE VANZARI SI DEPOZIT 
IN ORIENTUL MIJLOCIU 
Portwest Middle East FZE
T5- 113 & 114
Sharjah Airport International Free 
Zone
P.O.Box 122014
Sharjah
United Arab Emirates

BIROUL CENTRAL SI DE 
VANZARI +DEPOZIT IN  
IRANDA 
Portwest UC
Westport Business & 
Technology Park
Castlebar Road
Westport
Co. Mayo
F28 FY88, Ireland

Tel: +353 (0) 98 26411 
Email: info@portwest.com

Tel: +44 (0) 1709 894 575
Email: info@portwest.com

Tel: +48 32 353 0053
Email: biuro@portwest.pl

Tel: +971 6 5527765
Email: orders@portwest.ae

BIROUL DE VANZARI 
SI DEPOZIT IN SUA 
Portwest LLC
1272 Omega Parkway 
Shepherdsville
Kentucky
40165
USA

Toll Free: +1 844 992 0111
Tel: +1 502 921 0111
Fax: +1 502 921 0555
Email: info@portwest.us

BIROUL DE VANZARI SI 
DEPOZIT IN AUSTRALIA SI 
NOUA ZEELANDA
Portwest Pacific Pty Ltd.
48-54 Burns Road
Altona
VIC 3018
Australia

AU Tel: +61 1300 088 966 
NZ Tel: +64 0800 880 208 
Email:  
sales@portwest.com.au



� twitter.com/portwest      � linkedin.com/company/portwest       � facebook.com/portwest        � youtube.com/user/PortwestTV

 

 6 DEPOZITE LA NIVEL GLOBAL 
•  MAREA BRITANIE  •  IRLANDA  •  POLONIA  •  SUA 

•  AUSTRALIA  •  EMIRATELE ARABE  UNITE 

 COMPANIA DE 
ECHIPAMENTE DE LUCRU 

CU CEL MAI RAPID RITM DE    
CRESTERE DIN LUME 

  6 depozite la 
nivel global  
 6 birouri 
regionale 

 Facilitati de 
Productie de la 
Por twest 
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