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A K T U A L N O Ś C I
Katowicki Holding Węglowy

NOWY GÓRNIK

Ekoret z Internetu
Dobrze rozpoczęła się internetowa sprzedaż ekogroszku Ekoret. Sklep spółki zależnej KHW SA – Katowicki Węgiel sp. z o.o.
– 12 września rozpoczął pracę. W 30 sekund po uruchomieniu
zawarto pierwsze umowy sprzedaży, a przez pierwsze półtorej godziny sprzedano 45 ton Ekoretu.

Po dwóch tygodniach z magazynów firmy ubyło 640 palet
ekogroszku, czyli blisko 500 ton. Zamówienia na to paliwo
płyną z całej Polski. Zainteresowane są nim zarówno osoby
prywatne, jak i firmy. Na razie trudno określić, z jakiego obszaru pochodzi najwięcej zamówień. – Klienci zwracają uwagę
na jakość produktu, a nasz ekogroszek jest wysokoenergetyczny
i jednocześnie charakteryzuje się niskim spopieleniem. Dodatkowo ma niską emisyjność CO2. To produkt w 100 proc.
pochodzący z kopalń należących do KHW – co daje gwarancję najwyższej jakości. Jestem spokojny o dobrą sprzedaż
naszych produktów w przyszłości – twierdzi Marek Klusek,
prezes firmy.
Obecnie sprzedaż kształtuje się na poziomie 50 ton dziennie. Możliwości produkcyjne Katowickiego Węgla wynoszą
150 ton węgla na dobę, z czego prawie 1/3 jest przeznaczone
do sprzedaży w Internecie. Niedługo planuje się uruchomić
drugą linię paczkującą o wydajności 200 ton na dobę. Ta inwestycja ma ruszyć jeszcze przed sezonem grzewczym w 2017
roku i pozwoli na realizację zamówień w workach o różnej
wielkości, min. o pojemności 10 i 25 kilogramów. Na nowej
linii obok ekogroszku będzie ekoorzech. Ta linia paczkująca
powinna podwyższyć produkcję węgla o 50 proc., co w przeliczeniu ma dać 20 tys. ton węgla w skali roku.
Atrakcyjna jest również oferta dostaw. Za pośrednictwem
kuriera Poczty Polskiej można wysyłać paliwo w najdalsze
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Transport kolejowy jest dobry, jeżeli odbiorcami są duzi kontrahenci. Dla indywidualnych gospodarstw uruchomiono sprzedaż internetową.
Węgiel dostarczają kurierzy Poczty Polskiej
zakątki Polski w jednakowej cenie. Jednak zarząd spółki przyjął
założenie, że najwięcej odbiorców będzie pochodzić z terenów
odległych do 300 kilometrów od Śląska.
Katowicki Węgiel jest spółką-córką Katowickiego Holdingu Węglowego, istniejącą od 1997 roku. Firma produkuje
110–120 tys. ton węgla rocznie, w tym 40 tys. ton ekogroszku

o zastrzeżonej nazwie Ekoret. Został on wprowadzony na rynek w 2008 roku.
Wejście do sklepu internetowego poprzez stronę Katowickiego Węgla – www.wegiel.katowice.pl – zakładka Sklep
internetowy.
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