
Boże Narodzenie 
dla wszystkich
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Zrównoważone Święta 
Bożego Narodzenia  
dla całej Europy
Wieloletnia tradycja wnoszenia jodły do salonu na Boże 
Narodzenie to prośba skierowana do natury o włączenie 
się do świątecznych obchodów. Drzewko i jego zielony 
kolor to nie tylko podstawa świątecznej scenerii w środku 
zimowej ciemności, ale także nadzieja na pączkujące życie 
nadchodzącej wiosny.

Szacunek i troska o naturę są podstawą przy produkcji 
wysokiej jakości drzewek, które nie tylko są ozdobą świąt, 
ale także w minimalnym stopniu wpływają na środowisko 
podczas produkcji.

Partnerstwo z naturą
W HD NordicTrees współpracujemy z naturą, produkując 
i dostarczając do całej Europy wysokiej jakości drzewka 
uprawiane w sposób zrównoważony – i nie jest to dla nas 
nowość. Jesteśmy częścią firmy, której początki sięgają 
1866 roku. Najwyższy profesjonalizm i specjalistyczna 
wiedza o handlu drzewkami i zielenią stanowią wartość 
dodaną, ponieważ HD NordicTrees jest częścią Hede-
Danmark, która zatrudniając około 970 pracowników jest 
jedną z największych firm usługowych w sektorze zieleni  
w Skandynawii.
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Profesjonalizm od nasion po celebrację Świąt
Jako część międzynarodowego koncernu, dysponującego 
ponad 150-letnim know-how i doświadczeniem, może-
my korzystać z pomocy współpracowników, którzy znają 
wszystkie etapy procesu – od nasion po świętowanie. 
Jesteśmy obecni na każdym kroku, od zbioru nasion na 
wybranych i certyfikowanych stokach górskich w Gruzji 

po przetwarzanie i sadzenie drzewek, a także wtedy, gdy 
producenci drzewek w całej Europie potrzebują specjal-
nego sprzętu do produkcji, zbioru i sprzedaży drzewek i 
zieleni. Wszystko opiera się na zrównoważonym rozwoju, 
ponieważ zrównoważona natura jest kluczowa dla wyso-
kiej jakości drzewek.

HD NordicTrees jest częścią HedeDanmark, która 
jest rentowną, rozwijającą się firmą, obecną w 
dziesięciu krajach i osiągającą obroty w wysoko-
ści około 227 mln EUR. HedeDanmark wywodzi 
się z Hedeselskabet i jest własnością Hede- 
selskabet, która od 1866 roku zajmuje się  
długoterminowym rozwojem, wykorzystaniem  
i ochroną przyrody. 

Jej Wysokość Królowa Danii Małgorzata II  
jest patronką Hedeselskabet.
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Duńska produkcja  
– światowa jakość 
potwierdzona  
certyfikatem
W HD NordicTrees nasi klienci mogą wybierać drzewka 
certyfikowane zgodnie z najwyższymi standardami na 
rynku. Certyfikacja według uznanego na całym świecie 
standardu GlobalG.A.P., jak również GRASP, Label Rouge  
i Naturbaum Ziegel jest dla klientów i konsumentów  
dowodem na to, że drzewka zostały wyhodowane z 
uwzględnieniem potrzeb natury, środowiska oraz bezpie-
czeństwa i higieny pracy. 
Niezależnie od tego, czy nasi klienci potrzebują naszego 
produktu głównego – popularnych drzewek jodły kauka-

skiej (Abies nordmanniana) – czy z innych gatunków,  
HD NordicTrees ręczy za wybór wszystkich drzewek  
według ścisłych wymagań jakościowych. 

Wyselekcjonowane i świeżo ścięte
Oferta HD NordicTrees obejmuje również jodłę kaukaską 
w donicach oraz zieleń różnych gatunków i odmian. Zbiór 
zieleni odbywa się jesienią na specjalnie wyselekcjonowa-
nych i ustanowionych obszarach w Danii. Gałęzie zieleni są 
cięte zgodnie z ustalonymi procedurami i systemami, któ-
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re pomagają zapewnić wysoką jakość. Zieleń dostarczana 
jest świeżo ścięta. Ma to znaczenie podczas długiego 
okresu świątecznego.

Bogata oferta wysokiej jakości
Bazując na wieloletnim doświadczeniu i know-how w za-
kresie metod produkcji, logistyki, standardów jakościowych 
oraz, co nie mniej ważne, dogłębnej znajomości lokalnych 
preferencji, HD NordicTrees może zaoferować szeroki wy-
bór wysokiej jakości drzewek i zieleni świątecznej.

Wysoka jakość jest osiągana między innymi dlatego, że 
HD NordicTrees jest częścią silnego łańcucha wartości, w 
którym od dziesięcioleci HedeDanmark zbiera i przetwarza 
nasiona z naszych własnych sadów nasiennych w Danii 
lub z naszych własnych licencji na eksploatację najlep-
szych obszarów w Gruzji z najpiękniejszymi drzewami: 
Ambrolauri, Tlughi i Bordżomi.
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Zrównoważony  
rozwój w obrębie 
całego łańcucha
Ograniczenie wpływu na klimat jest integralną składową 
każdego kroku – od małego nasionka do gotowego do 
sprzedaży drzewka kilka lat później. Na plantacjach, na 
których rosną certyfikowane drzewka, utworzono obszary 
kwitnących łąk wspierających bioróżnorodność, które są 
domem dla owadów zapylających. Dzięki temu obszary 
te spełniają wysokie standardy środowiskowe, które są 
podstawą różnych certyfikatów HD Nordic Trees. 

Dbamy o cenne zasoby
Po ścięciu drzewka i wyruszeniu w drogę do klienta dbamy 
o jego bezpieczne zapakowanie, troszczymy się o nie, aby 
zapobiec uszkodzeniom i marnotrawstwu. HD NordicTrees 
może również dostarczyć drzewka w biodegradowalnych 
siatkach, które nie tylko są korzystnym rozwiązaniem dla 
drzewek, ale również dla klimatu.
HD NordicTrees jest częścią Hedeselskabet, czyli firmy 
która zdecydowała się na korzystanie wyłącznie z zielonej 

energii. Hedeselskabet aktywnie działa na rzecz bioróż- 
norodności i poprawy warunków życia zwierząt i roślin.  
Na przykład: firma założyła w swojej siedzibie park bioróż-
norodności, który stanowi bazę dla półmiejskiej różno-
rodności gatunków, umożliwiając naszym pracownikom 
pogłębianie wiedzy i eksperymentowanie z inicjatywami  
w zakresie bioróżnorodności.

Uwaga skupiona na środowisku pracy
Dla HD NordicTrees zrównoważony rozwój to nie tylko 
dbałość o otaczający świat. Jest to również w dużej mierze 
kwestia dbałości o pracowników, którzy każdego dnia 
pracują przy produkcji i dostarczaniu drzewek do kon-
sumentów w całej Europie. Dlatego też zdecydowaliśmy 
się na uzyskanie certyfikatu środowiska pracy zgodnie 
z międzynarodową normą ISO 45001, co oznacza że 
systematycznie pracujemy nad poprawą bezpieczeństwa 
i higieny pracy.
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50
Antal / No. of trees / Stück

HD 059777
Antal / No. of trees / Stück

Størrelse / Size / Grösse

1

Certyfikacja przez 
HD Seed.

Nasiona są zbierane 
i wysiewane Małe rośliny produkowane w 

kwalifikowanej szkółce, 3-4 lata od 
momentu wysiania.

Uprawa w szkółce

3

Sadzenie i pielęgnacja 
małych drzewek.

Sadzenie w kulturze

Logistyka skupiająca się na 
bezpieczeństwie dostaw.

Transport
Klient oferuje konsumentom do 

sprzedaży drzewka uprawiane zgodnie z 
zasadami zrównoważonego rozwoju.

Sprzedaż 
Drzewka są oceniane i oznaczane 

w ściśle określonych grupach 
jakościowych i wielkościowych.

Drzewka gotowe do sprzedaży

Każda paleta otrzymuje unikalny 
numer dla pełnej identyfikowalności.

Cięcie, pakowanie w 
siatki i paletyzacja

2

6 74 5
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Od nasion do sprzedaży  gotowego drewna
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Od nasion do sprzedaży  gotowego drewna
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Dbamy o to, aby Święta 
rozpoczynały się na  
czas, za każdym razem
Dzięki wieloletniej ścisłej współpracy z doświadczonymi 
i uznanymi firmami transportowymi i logistycznymi HD 
NordicTrees stworzyło solidną i gęstą sieć partnerów. 
Dzięki temu jesteśmy w stanie dostarczać drzewka zieleń 
do klientów w całej Europie. 
Kluczowe znaczenie ma to, aby nasi klienci mogli polegać 
na dostawcy, który jest w stanie dostarczyć towar we wła-
ściwym czasie, we właściwym miejscu oraz we właściwej 
jakości i ilości.

Efektywna i sprawdzona logistyka
Żaden łańcuch nie jest silniejszy niż jego najsłabsze ogni-
wo, dlatego nasi pracownicy współpracują tylko z wypró-
bowanymi i doświadczonymi partnerami. Oznacza to, że 
możemy być obecni na każdym kroku, od załadunku drze-
wek u starannie wybranych producentów po dostarczenie 
ich do naszych klientów. Przez dziesięciolecia opracowy-
waliśmy i testowaliśmy wszystko, od arkuszy zamówień 
i harmonogramów załadunku po opakowania i rozmiary 
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palet na ciężarówkach. Wiemy, że zapewnienie jakości i 
dokumentacja nawet najmniejszego drzewka i najdrob-
niejszego szczegółu są ważne, gdy klienci wymagają 
wysokiej precyzji i bezproblemowych dostaw. Sądzimy, że 
nie ma żadnego powodu, aby ryzykować — zwłaszcza w 
okresie Bożego Narodzenia. Jest tak bez względu na to, czy 
mamy do czynienia z hurtownikiem, który koncentruje się 
na ekonomicznym rozwiązaniu i oczekuje drzewek dostar-
czanych na paletach CT, czy z siecią detaliczną preferującą 

mniejsze i bardziej elastyczne rozwiązania, w których 
drzewka są pakowane na półpaletach lub w pojemnikach 
CC w paczkach, którymi mają się zajmować pracownicy 
lokalnego centrum ogrodniczego lub mniejszego punktu 
sprzedaży. Wszystkie nasze dostawy są również w pełni 
identyfikowalne. Każde drzewko jest rejestrowane za po-
mocą unikalnego numeru, aby dokładnie udokumentować 
jego pochodzenie. W ten sposób można prześledzić drogę 
drzewka od plantacji do konsumenta.
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Właściwości i  
asortyment produktów 
Posiadamy trzy unikalne gamy produktów, jak również 
specjalne etykiety dla jodły Abies nordmanniana, aby 
zapewnić naszym klientom szeroki wachlarz możliwości, 
niezależnie od wymagań. Wszystkie gamy produktów  
oferują taką samą indywidualną obsługę klienta i są  
dostępne w dużych ilościach.

Oprócz jodły kaukaskiej HD NordicTrees oferuje szeroką 
gamę innych gatunków. W związku z tym nasi klienci mogą  
zaoferować konsumentom szeroki wybór drzewek, aby 
nadać świętom Bożego Narodzenia wyraz, jakiego pragną.
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Jodła kaukaska  
(Abies nordmanniana)

Drzewko HD Nordic Excellent
Doskonałe drzewko pierwszej 
klasy w świeżym zielonym kolorze z 
gęstym i symetrycznym pokrojem. 
Drzewko ma wiele rozgałęzień mię-
dzywęzłowych i jednolitą gęstość. 
Pień jest prosty i znajduje się w 
centrum drzewka. Jego szerokość 
jest mniejsza niż wysokość i większa 
niż połowa wysokości drzewka.   

Drzewko HD Nordic Classic
Popularne, atrakcyjne i klasyczne 
drzewko o wspaniałym pokroju i 
pniu w jego centrum. Kształt może 
się różnić i zazwyczaj drzewko ma 
jeden węzeł mniej, co czyni go  
popularnym wśród klientów, którzy 
wolą regularny kształt i bardziej 
otwarte drzewka. 

Drzewko HD Nordic Nature
Atrakcyjne wizualnie, naturalne 
drzewko, którego pokrój i gęstość 
mogą się znacznie różnić. Idealny 
wybór dla różnych typów drzewek. 
Pozwala to klientowi końcowemu  
na wybór konkretnego drzewka, 
które jest zgodne z upodobaniami 
rodziny. 
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Wraz z ogólnie rosnącym naciskiem na zrównoważony 
rozwój oraz troską o klimat i środowisko, wzrasta również 
nacisk na zrównoważone święta Bożego Narodzenia. Dla-
tego HD NordicTrees zawarło umowy z kilkoma wybranymi 
szkółkami i producentami drzewek specjalizującymi się w 
uprawie jodły kaukaskiej w donicach. W ofercie drzewek 
w donicach znajdują się również drzewka z certyfikatem 
GlobalG.A.P.

Specjaliści zapewniają stałą kontrolę nad drzewkami w 
donicach w ciągu 4–6 sezonów wzrostu, zanim drzewka 
będą gotowe do sprzedaży. Zapewnia to optymalny wzrost 
i rozwój zdrowego systemu korzeniowego, dzięki czemu 
klienci mogą cieszyć się drzewkami przez wiele lat.

W oparciu o specjalne techniki i wieloletnie doświadcze-
nie, drzewka zostały zaprojektowane do sadzenia w ogro-
dzie, po tym jak wcześniej służyły jako ozdoby świąteczne. 
Radość z pięknego, ozdobnego drzewka z ciekawą historią 
może trwać w Twoim ogrodzie przez długie lata. Drzewka 
dostarczane są w 10-litrowych donicach.

Przy dostawie drzewka są pakowane w siatki jako drzewka 
cięte. Drzewka w donicach dostarczane są na jednorazo-
wych paletach CT, w pojemnikach CC lub w inny sposób, 
zgodnie z ustaleniami.

Drzewka w doniczkach   
– ekologiczna alternatywa
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Właściwy asortyment, odpowiedni sprzęt do sprzedaży 
i odpowiednia liczba akcesoriów to kluczowe słowa przy 
sprzedaży drzewek i zieleni — na straganie, w markecie 
budowlanym, centrum ogrodniczym, na stacji benzynowej 
lub w supermarkecie. Razem z naszymi współpracownika-
mi z firmy handlowej HD 2412 możemy zaoferować pełną 
gamę akcesoriów do punktów sprzedaży, niezależnie od 
tego, czy potrzebne są etykiety, stojaki na drzewka, siatki  
i bębny, czy też zindywidualizowane banery, dmuchane  
akcesoria lub palety na drzewka. HD 2412 sprzedaje i 
dostarcza szeroki wybór sprzętu do uprawy i sprzedaży 
drzewek ciętych, zieleni i drzewek w donicach. Znajdź 
inspirację na stronie www.hd2412.dk.

Kiedy możemy być obecni na każdym kroku, od zbioru 
delikatnych, wysokiej jakości nasion w Gruzji po ścięcie i 
sprzedaż gotowych drzewek, możemy zaoferować naszym 
klientom produkt wysokiej jakości, za który możemy 
ręczyć. Jest to dla nas nierozerwalny proces: od nasion do 
uroczystości. Więcej informacji można znaleźć na stronie 
www.hdseed.dk.

HD 2412  
– wszystko po to, aby Boże  
Narodzenie było wspaniałe

Profesjonalizm  
– od nasion po celebrację Świąt
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Wesołych Świąt dla 
wszystkich z zieloną 
produkcją
Uprawa z wykorzystaniem najnowszych technologii, wydajnej 
logistyki i transportu, jak również minimalnego użycia środków che-
micznych oraz najbardziej przyjaznych dla klimatu i środowiska me-
tod produkcji. HD NordicTrees pragnie wykazać się jak największą 
troską o przyrodę. Wraz z naszymi partnerami każdego dnia ciężko 
pracujemy, aby rodziny w całej Europie mogły świętować Boże Na-
rodzenie ciesząc się zielonym drzewkiem — uprawianym zgodnie z 
zasadami ekologii i zrównoważonego prowadzenia działalności.

Dzięki temu HD NordicTrees dostarcza również drzewka certyfiko-
wane zgodnie z uznanymi na całym świecie standardami Global- 
G.A.P. (Global Good Agricultural Practice), GRASP, Label Rouge i 
Naturbaum Ziegel. Z certyfikatem GlobalG.A.P., HD NordicTrees 
może ręczyć, że wszystkie drzewka są uprawiane zgodnie z zasada-
mi zrównoważonego rozwoju z uwzględnieniem przyrody, klima- 
tu i środowiska. Więcej informacji można znaleźć na stronie  
www.globalgap.org.

W ramach działań HedeDanmark w zakresie społecznej odpowie-
dzialności biznesu (CSR), HD NordicTrees opiera swoją działalność 
na zasadach UN Global Compact oraz na misji pomocy w wyko-
nywaniu zadań związanych z dobrami naturalnymi i zasobami 
naturalnymi w Danii i poza nią na wysokim poziomie profesjo-
nalnym, etycznym i opłacalności. Dlatego też HD NordicTrees 
bierze na siebie odpowiedzialność za społeczeństwo, którego jest 
częścią. Społeczna odpowiedzialność biznesu jest dla nas wspólną 
odpowiedzialnością, którą dzielimy z naszymi interesariuszami, a 
działania oparte są na zdroworozsądkowym podejściu do klientów, 
właścicieli, jak również pracowników, społeczeństwa, partnerów, 
klimatu i środowiska.

HedeDanmark wprowadziła również „specjalną politykę i proce- 
dury” w celu zapewnienia uporządkowanych warunków płacy  
i pracy w Danii. Więcej informacji można znaleźć na stronie  
www.hededanmark.com/csr.


