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Firma handlowo-usłu-
gowa Arcanum została zało-
żona w 2010 r. przez osoby z
wieloletnim doświadcze-
niem i dużą fascynacją  pro-
duktami smarnymi oraz fil-
trami – dowiadujemy się z
krótkiej historii firmy. – To
wbrew pozorom bardzo
istotna wiedza. Są smary
lepsze i gorsze, bardziej i
mniej specjalistyczne. Trzeba
mieć naprawdę spore do-
świadczenie, aby doradzić
klientowi najlepszy z możli-
wych środków – mówi
Agnieszka Zawistowska, wła-
ścicielka. 

Arcanum zajmuje się nie
tylko dystrybucją i sprzedażą
szerokiej gamy wiodących
produktów olejowych i smar-
nych, chemii, narzędzi, fil-
trów przeznaczonych dla
wszystkich gałęzi przemysłu
jak i klientów indywidual-
nych. Obsługuje przedsi-
ębiorstwa z branży tworzyw
sztucznych, przemysł meta-
lowy, spożywczy, farmy wia-
trowe. 

– Zajmujemy się komplek-

sową obsługą klientów.
Dbamy o monitoring pracu-
jących środków u odbiorców,
wykonujemy badania labo-
ratoryjne, dokładamy wszel-
kich starań w rozwiązywaniu
problemów i doborze pro-
duktów oraz oferujemy szko-
lenia z polityki smarnej. Po-
siadamy umowy z firmami
spedycyjnymi, które są
sprawdzone na całym
świecie, dzięki czemu
wszystkie zamówienia od
klientów są realizowane
sprawnie, szybko i na czas.
Nasza oferta skierowana jest
do przedsiębiorstw, za-
kładów przemysłowych oraz
odbiorców indywidualnych
– podkreśla nasza rozmów-
czyni. 

Oferowane przez Ar-
canum produkty światowych
marek Carl Bechem, Total,
Mobil, JostChemicals, kleje
Loxeal, Granit, Weicon,
Hazet, Vigor, WIX Filters dają
bezpieczną gwarancję naj-
wyższej jakości oraz stały i
szybki dostęp do tych pro-
duktów. 

Firma zatrudnia obecnie
4 osoby, ale ciągle się rozwija.
– To, że jesteśmy mikro-

przedsiębiorstwem ułatwia
nam funkcjonowanie w
dobie kryzysu – mówi
Agnieszka Zawistowska. –
Obecnie działamy na terenie
trzech województw: zachod-

niopomorskiego, pomor-
skiego i wielkopolskiego. Ci-
ągle inwestujemy i dążymy
do rozszerzania swojej dzia-
łalność. Będziemy więc
wkrótce zatrudniać nowych

pracowników – kończy nasza
rozmówczyni. 

Firma Arcanum jest człon-
kiem grupy Made In Ko-
szalin. 

d

Eksperci od smarów 
FIRMA Z KOSZALINA Żadna maszyna nie zadziała sprawnie bez odpowiedniego smarowania. Ja-
kich środków użyć – o tym wiedzą doskonale w firmie Arcanum. 

Firma Arcanum mieści się w Koszalinie przy ulicy Szczecińskiej 65. Fot. Radek Koleśnik 

Jak głosować 
w plebiscycie 

Aby oddać głos na wybrany Pro-
dukt należy wysłać na numer
72466 SMS o treści: GLOS.NDP.xx
(gdzie xx to numer kandydata z
listy) przykład: GLOS.NDP.89 
Aby oddać głos na wybraną
Usługę należy wysłać na numer
72466 SMS o treści: GLOS.NDU.xx
(gdzie xx to numer kandydata z
listy) przykład: GLOS.NDU.89.
Koszt SMS-a 2,46 zł z VAT. 
Na stronach internetowych:
www.gs24.pl/naszedobre,
www.gk24.pl/naszedobre,
www.gp24.pl/naszedobre poda-
jemy nazwy firm oraz zgłoszone
usługi i produkty. Tu też można
sprawdzić numer potrzebny do
glosowania. 
W ramach konkursu zostaną przy-
znane tytuły: 
d Nasze Dobre z Pomorza: pro-
dukt – znak jakości „Głosu
Dziennik Pomorza” 
d Nasze Dobre z Pomorza: usługa
– znak jakości „Głosu Dziennik
Pomorza”. 
Tytuły te przyznawać będzie Kapi-
tuła, którą tworzą osoby ze środo-
wiska biznesu, gospodarki, insty-
tucji okołobiznesowych. 
d W ramach plebiscytu (głoso-
wania Czytelników za pośrednic-
twem SMS-ów) zostaną przy-
znane tytuły: 
d „Najpopularniejszy Produkt z
Pomorza” 
d „Najpopularniejsza Usługa z
Pomorza”. 
Otrzyma je produkt i usługa, które
zdobędą najwięcej głosów Czytel-
ników. 
Pytania można przesyłać na
adres: lotar.rohde@mediaregio-
nalne.pl. lub zgłaszać telefo-
nicznie  697 770 274. 
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