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Profil Spoločnosti

Spoločnosť Henkel pôsobí celosvetovo s vyrovnaným a diverzifikovaným portfóliom produktov. Vďaka silným značkám, inováciám a technológiám zastáva Henkel vedúce postavenie na trhu tak v spotrebiteľských, ako aj priemyselných odvetviach. Spoločnosť bola založená v roku 1876 a má za sebou viac než 145 úspešných rokov. Prioritné akcie spoločnosti Henkel sú evidované v indexe DAX na nemeckej burze cenných papierov. Spoločnosť má sídlo v nemeckom Düsseldorfe. Henkel zamestnáva na celom svete viac ako 50 000 zamestnancami, z ktorých okolo 85 % pracuje mimo Nemecka. Ako uznávaný líder v oblasti udržateľnosti, je Henkel na popredných priečkach v mnohých medzinárodných indexoch a hodnoteniach.

V roku 2021 spoločnosť Henkel vykázala tržby vo výške 20 miliárd eur a prevádzkový zisk 2,7 miliardy eur (očistený o jednorazové zisky / poplatky a náklady na reštrukturalizáciu).

Henkel Slovensko
Na Slovensku pôsobíme vo všetkých troch strategických divíziách spoločnosti Henkel: Henkel Adhesive Technologies (Lepidlá a technológie), a Henkel Consumer Brand (Beauty: Kozmetika a Laundry & Home Care: Pracie a čistiace prostriedky). Sídlime v Bratislave, kde sa okrem obchodných divizií nachádza aj naše expertná pobočka Global Business Solutions+ Bratislava (v minulosti známa ako Centrum zdieľaných služieb Bratislava). V súčastnosti Henkel Slovensko zamestnáva takmer 1 900 zamestnancov a aj vďaka nášmu Global Business Solutions+ Bratislava patríme k strategickým lokalitám pobočiek spoločnosti Henkel. 

Po celom svete stojíme za mnohými značkovanými produktmi, ktoré pravidelne používate, ako napríklad Persil, Silan, Pur, Somat, Bref, Schwarzkopf, Nature Box, Fa, Loctite, Pritt či Ceresit.

Global Business Solutions+ Bratislava
GBS+ Bratislava patrí od svojho založenia v roku 2006 k dôležitej súčasti spoločnosti Henkel Slovensko a Henkel celosvetovo. V súčasnosti v nej pracuje takmer 1 700 pracovníkov, ktorých baví robiť veci inak.

Dve globálne pôsobiace obchodné divízie
Obchodná divízia Henkel Adhesive Technologies je lídrom na trhu s lepidlami, tmelmi a funkčnými nátermi pre spotrebiteľov, remeselníkov a priemyselné použitie. Spoločnosť Henkel ponúka výrobky na rôznorodé použitie, aby tak uspokojila potreby rôznych cieľových skupín – nielen spotrebiteľov, ale aj remeselníkov a priemyselné podniky. V roku 2021 dosiahla táto obchodná divízia obrat vo výške 9 641 miliónov eur, čo predstavuje 48 % celkového obratu spoločnosti.

Henkel Consumer Brands je naša obchodná divízia, pod ktorú spadajú značky spotrebiteľských výrobkov a produkty v oblasti Pracích a čistiacich prostriedkov a vlasovej starostlivosti. Beauty predstavuje spotrebné výrobky z oblasti farbenia vlasov, vlasového stylingu, starostlivosti o vlasy, starostlivosti o pokožku, ústnu hygienu či toaletných potrieb. Navyše sme jedným z najväčších dodávateľov výrobkov pre profesionálnu oblasť. V roku 2021 dosiahla táto obchodná divízia obrat vo výške 3 678 miliónov eur, čo predstavuje 18 % celkového obratu spoločnosti. Portfólio Laundry Care zahŕňa nielen vysoko efektívne a špecializované pracie prostriedky, ale aj aviváže, zosilňovače pracích účinkov a iné výrobky určené na starostlivosť o tkaniny. Portfólio Home Care zahŕňa výrobky na ručné a automatické umývanie riadu, čistiace prostriedky pre kúpeľňu, WC a domácnosť, ďalej čistiace prostriedky na sklo a iné špecializované čističe. Vo vybraných regiónoch máme v ponuke tiež osviežovače a spreje proti hmyzu určené pre použitie v domácnosti. V roku 2021 dosiahla divízia Laundry & Home Care obrat vo výške 6 605 miliónov eur, čo predstavuje 33 % celkového obratu spoločnosti. 

Naša firemná kultúra
Účel našej spoločnosti vyjadruje, čo nás v spoločnosti Henkel spája: Pioneers at heart for the good of generations. Sme rozmanitý tím, ktorý sa viac ako 50 000 kolegov na celom svete, a snažíme sa prostredníctvom svojich výrobkov, služieb a riešení obohacovať a zlepšovať každodenný život ľudí. Náš účel vychádza z našich koreňov a do budúcnosti prináša rozsiahle dedičstvo inovácií, zodpovednosti a udržateľnosti. Naše každodenné rozhodnutia a činnosti vychádzajú z našich spoločných hodnôt a záväzkov vedenia.

Náš účel: Pioneers at heart for the good of generations.

Naše hodnoty: Naše hodnoty usmerňujú to, čo robíme, ako sa rozhodujeme a ako konáme.

Strategický rámec
V spoločnosti Henkel formujeme našu budúcnosť na základe dlhodobého strategického rámca založeného na našom cieli a našich hodnotách.

Tento rámec nám pomôže vyhrať dvadsiate roky s jasným zameraním na cieľavedomý rast. Znamená to vytvoriť jedinečnú hodnotu pre zákazníka a spotrebiteľa, aby sme dokázali prerásť naše trhy, posilnili vedúce postavenie v udržateľnosti a umožnili našim zamestnancom rásť profesionálne a osobnostne prostredníctvom práce v spoločnosti Henkel.

Hlavnými prvkami nášho strategického rámca sú víťazné portfólio, konkurenčná výhoda v oblasti inovácií, udržateľnosti, digitálnych ako aj pro-budúcnosť operačných modelov, ktoré sú podložené pevným základom kultúry spolupráce a silných ľudí.

Viac informácií na https://www.henkel.sk/spolocnost/strategia 

