
ZAKRES WSPÓŁPRACY
* odszywanie gotowych produktów w oparciu o dostarczone materiały

* wspieranie wybranych procesów produkcji 
(np. przygotowanie wykrojów lub zszywanie gotowych wykrojów)

SZACOWANE ILOŚCI ZAMÓWIEŃ
Od 100 do 1000 szt. produktów / msc

czas realizacji: 200 szt - do 2 tyg. / 200-500 szt - do 3/4 tyg.

CENNIK I ROZLICZENIE
Od 2 do 10 zł netto/szt. w zależności od kategorii produktu

Faktura zbiorcza raz w miesiącu, termin płatności 7 dni

WARUNEK FORMALNY
do współpracy zapraszamy podmioty ekonomii społecznej: 

* spółdzielnie socjalne, 
* zakłady aktywności zawodowej, 

* centra integracji społecznej, 
* organizacje pozarządowe z działalnością gospodarczą

PERSPEKTYWA
Dołączenie do konsorcjum PANATO Bag 

i współtworzenie ogólnopolskiej sieci produkcyjnej  
przedsiębiorstw społecznych w branży tekstylnej!

ETAP 1:
PROTOTYPOWANIE

PANATO PARTNER

odszywa prototypy na swój koszt

zleca minimum 5 zamówień 
w okresie od 3 do 6 msc 

zatwierdza prototypy
lub formułuje uwagi z prośbą o korektę

ewentualna korekta prototypów  
i przejście do etapu testowania

ETAP 2:
TESTOWANIE 

PANATO PARTNER

wysyła prototypy produktów z oferty
wysyła specyfikację techniczną produkcji 
wysyła zestaw materiałów na swój koszt

przyjmuje i realizuje zamówienia

pozytywna ewaluacja współpracy
i rekomendacja Rady Sieci PANATO Bag

przekazanie regulaminów i umowy ramowej

podpisanie porozumienia o stałej współpracy
i dołączenie do konsorcjum PANATO Bag

ETAP 3:
KONSORCJUM 

gwarantowana ilość zamówień (PANATO)
gwarantowana zdolność produkcyjna (Partner)

dostęp do narzędzi IT wspierających procesy produkcyjne
promocja konsorsjum poprzez kampanie marketingowe
udział w procesach decyzyjnych i rozwijaniu konsorcjum

JAK ROZPOCZĄĆ WSPÓŁPRACĘ?

O PANATO BAG
Ogólnopolska sieć przedsiębiorstw społecznych w branży tekstylnej,

zatrudniających osoby z niepełnosprawnościami, w skład której wchodzą: 
Spółdzielnia PANATO (Wrocław), Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej (Piła), 

Zakład Aktywności Zawodowej (Piła), Przedsiębiorstwo Społeczne TPD (Wieruszów), 
Zakład Aktywności Zawodowej (Ruda Śląska), Manufaktura Dobrych Usług (Piła) 

Wspólnie pod marką PANATO Bag produkujemy torby i plecaki reklamowe 
na rynek krajowy i zagraniczny.

DOŁĄCZ DO NAS!
Spółdzielnia PANATO z Wrocławia szuka partnerów do stałej współpracy 

przy produkcji zamówień na torby, plecaki i akcesoria reklamowe:

KONTAKT
mail: biuro@panato.org

tel: 604223167
osoba kontaktowa: Paulina Ograbisz

www.panato.org
facebook/pracowniaPanato

ZASOBY

PANATO PARTNER

pozyskiwanie zamówień 
obsługa klientów

działania marketingowe
projektowanie produktu

nadruki i znakowanie
logistyka i zaopatrzenie 

wyposażenie w maszyny i sprzęty 
wyszkolone zasoby kadrowe

kierownik produkcji oddelegowany do kontaktu


