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Maintpartner jest liderem w branży utrzymania ruchu i
eksploatacji zakładów przemysłowych w Europie Północnej.
Jesteśmy w tej dziedzinie ekspertami, wspieramy naszych
klientów w dążeniu do ciągłego zwiększania
produktywności.
Pomagamy im w minimalizacji zakłóceń procesów
produkcyjnych oraz w zwiększaniu rentowności w
bezpieczny i zrównoważony sposób.
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Parę słów o Maintpartner
Informacje o firmie
• Doświadczenie w utrzymaniu ruchu
przemysłowego od lat 80.
• Ustanowiona w 2006 jako firma wydzielona
ze spółki Fortum
• Klienci z branży produkcji przemysłowej
oraz z sektora publicznego
• Działalność w Finlandii, Szwecji, Estonii
oraz Polsce
Własność
• Spółka prywatna
• Udziałowcy: CapMan 88%, zarząd
12%
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Kluczowe dane liczbowe
•
•
•

Sprzedaż netto ok.190 M €
EBITDA ok. 5%
Personel ok. 1900 os.

Sprzedaż netto
Estonia

Polska

Personel
Polska

Estonia

Szwecja
Szwecja
Finlandia

Finlandia

Sposób działania Maintpartner
Strategia
• Współpracujemy z naszymi klientami zapewniając
im najwyższą jakość usług i kompetencji, wiedzę
ekspercką, innowacyjne narzędzia i metody pracy

Wizja
• Jesteśmy wiodącym dostawcą usług utrzymania
ruchu i eksploatacji instalacji przemysłowych w
Europie Północnej, z globalną działalnością
operacyjną

Wartości
• Jesteśmy zorientowanym na potrzeby klienta,
zaufanym partnerem we wdrażaniu zmian.
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Rozwiązania dopasowane do potrzeb klienta
• Nasze rozwiązania są dopasowane do
indywidualnych potrzeb klienta i
polegają na wdrożeniu najlepszych
praktyk z branży przemysłowej.
• W ramach stałych kontraktów
utrzymania ruchu jesteśmy w stanie
znacznie poprawić efektywność
kosztową, jakość pracy,
dostępność produkcyjną.
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Tworzenie wartości dla klienta
– w sercu naszych działań

zarządzanie
aktywami

Kompetencje i
doświadczenie
Kultura wysokiego poziomu
usług, kompetencji oraz
ekspertów, jasno określone
obowiązki oraz zarządzanie
zapewniające równowagę
pracowników pomiędzy życiem
zawodowym, a prywatnym .

Optymalne rozwiązania
serwisowe
Value Elements®

› Ludzie w centrum uwagi

Nieustanny rozwój

Tworzenie
wartości

MP Intelligence®

Zarządzanie zasobami
Zapewnianie wydajności i jakości
dostarczania przejrzystych usług.
› MP Flow®
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symulacje i analizy Big
Data

Sprawdzone metody ograniczenia przestojów i
poprawy rentowności w zakładach produkcyjnych
MP Value Elements®

Obszar działania

Usługi zapewniające wysoki wskaźnik OEE i przesuwanie
ciężaru działań z reakcyjnych na działania prewencyjne

Produktywność

Elastyczność i efektywność operacyjna
powodująca redukcję kosztów utrzymania ruchu

Efektywność
kosztowa
Zasoby,
środowisko,
jakość

Skuteczne metody ciągłego doskonalenia oraz
rozwoju kompetencji w obszarze EHSQ

Zarządzanie UR
i analizy

Przejrzyste, skutecznie zarządzanie utrzymaniem ruchu
- poprawa funkcjonowania w całej organizacji klienta

Installation &
Expert Services
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Dostarczanie usług przy wsparciu
narzędzi światowej klasy
Value
Elements

Planowanie
usług

MP Flow® stanowi podstawę
dostarczania naszych usług
• MP Flow zapewnia dobre
planowanie, systematyczną
realizację oraz kontrolę KPI
• MP Flow zwiększa wydajność,
jakość oraz przejrzystość

MP Flow
Dostarczanie
usług

MP Intelligence

MP Intelligence® zapewnia
proces podejmowania decyzji
poparty faktami
• Najwyższej klasy rozwiązania
oparte o IoT
• Nieustanne dążenie do
doskonałości
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Pomagamy naszym klientom w:
Poprawie bezpieczeństwa i standaryzacji sposobów pracy
Poprawie współpracy pomiędzy operatorami i służbami
utrzymania ruchu
Odpowiednim wykorzystaniu dostępnych danych i poprawie
przejrzystości działań operacyjnych.
Zabezpieczeniu rozwoju kompetencji i wiedzy eksperckiej
Zwiększeniu dostępności produkcyjnej i efektywności
kosztowej
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Maintpartner Way – nasz model operacyjny
• Zapewnienie dobrej obsługi
klienta, wysokiej jakości i
wydajności w naszych 160
zespołach
• Maintpartner Way® otrzymało
certyfikat jakości ISO 9001 ,
OHSAS 18001 za zdrowie i
bezpieczeństwo, a także ISO
14001 za standardy zarządzania
środowiskowego.
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Pracownicy pierwszej linii
są naszymi przedsiębiorcami

Wsparcie oraz przywództwo
ze strony menadżerów

Liderzy zespołów
Menadżerowie
usług &
Zarząd

Inwestujemy w przyszłość

Innowacyjne
rozwiązania.

Nasi pracownicy to
nasza przyszłość.

Przejrzysta
współpraca.

Nieustannie pracujemy
nad rozwojem naszych
usług i konceptu
łączącego czynnik ludzki i
technologię cyfrową. Nasi
klienci otrzymują
innowacyjne rozwiązania i
pomoc we wdrożeniu
zmian dotyczących
cyfryzacji i IoT w
przemysłowym
utrzymaniu ruchu..

Ich kompetencje, wiedza
ekspercka i
zaangażowanie wraz z
opracowanymi przez nas
metodami pracy
pozwalają nam na
wyprzedzenie oczekiwań
klienta i zwiększają naszą
konkurencyjność.

Jesteśmy otwarci w
kwestiach metod pracy i
sposobu działania. Firmy
współpracujące z nami
mogą liczyć na
odpowiedzialne
zachowanie i
propagowanie dzielenia się
informacjami i
doświadczeniami co niesie
wymierne korzyści dla obu
stron.
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Maintpartner – your trustworthy partner

1.
2.

3.
28.4.2017

Korzenie w branży
energetycznej, dzisiaj
doświadczenie w wielu
gałęziach przemysłu.
Orientacja na
bezpieczeństwo i
zrównoważony rozwój

Szeroki zakres kompetencji
i ekspertyzy
doświadczonych
pracowników.

12

Maintpartner Group 2016

4.

Metody i narzędzia
zwiększające dostępność
produkcyjną i rentowność.

5.

Szeroki obszar działalności i
elastyczność z doskonałymi
referencjami.

6.

Etyczne praktyki
biznesowe, spółka stabilna
finansowa z
ddedykowanymi
udziałowcami.

Group management 10.4.2017

Pasi Tolppanen
Group CEO

Markku Simola
President,
Maintpartner Finland
and Estonia

Tero Jussila
Group CFO
Laura Kauppinen
Executive Vice President,
Corporate Development
Otto Tarkiainen
Executive Vice President, Business &
Operations Development
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Ola Nilsson
President, Maintpartner Sweden
Dariusz Kowalczyk
President,
Maintpartner Poland
Jukka Kallioniemi
Executive Vice President, Energy

Dziękujemy za uwagę

28.4.2017
Maintpartner
14
Group 2016

