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Coraz więcej firm z Polski jest zainteresowanych ekspansją zagraniczną i eksportem swoich
produktów na niezwykle perspektywiczny rynek amerykański. Chcemy zwiększyć ich szanse
eksportowe — mówi Mateusz Kirzyński, wiceprezes zarządu JARS SA ds. handlowych.
Niedawno JARS SA otworzyła w Łajskach pod Warszawą najnowocześniejsze laboratorium
badawcze w Polsce o powierzchni 1000 m2. Proszę opowiedzieć o tej inwestycji.
JARS SA jest obecnie najszybciej rosnącą firmą laboratoryjną w Polsce. Przy zaplanowanych do 2021
roku strategicznych projektach rozwoju w kluczowych obszarach naszej działalności, do których
należy obszar badań żywności, kosmetyków, chemii gospodarczej oraz szerokiej działalności
środowiskowej, mamy ambicję stać się liderem rynku w każdej z tych kategorii.
W tym celu konsekwentnie rozbudowujemy zaplecze sprzętowe do realizacji coraz większej ilości
badań w precyzyjnych terminach, które są wymagane przez naszych klientów. Obecnie JARS SA
obsługuje ponad 500. dużych i średniej wielkości firm z Polski i Unii Europejskiej.
Do stale rosnącego zakresu naszej działalności potrzebowaliśmy kolejnych komponentów: dlatego
rozszerzyliśmy infrastrukturę laboratoryjną w centrali JARS w Łajskach pod Warszawą o kolejne

1000 m kw. Dzięki temu zespoły laboratoryjne mogły otrzymać nowy, najnowocześniejszy w Polsce
sprzęt oraz powiększyć powierzchnię swojego miejsca pracy. Stosownie do wzrostu ilości badanych
próbek rozbudowaliśmy części magazynowe, przygotowaliśmy osobne działy przygotowania próbek,
by zapewnić lepszy przepływ próbek w laboratorium.
Cały czas inwestujemy także w najwyższej jakości kadrę laboratoryjną. Rekrutujemy ekspertów
zarówno z rynku polskiego, jak i rynków unijnych, aby zapewnić klientom wysoki poziom
merytoryczny w wydawanych opiniach i wynikach.
Jako jedyni oferujecie polskim przedsiębiorstwom usługi rejestracji produktów kierowanych
do eksportu. Co was jeszcze wyróżnia?
Misją naszej firmy od lat jest kompleksowa obsługa klientów na obsługiwanych przez nas rynkach
mających obecnie potencjał eksportowy na poziomie niemal 1 mld zł. Coraz więcej firm z Polski jest
zainteresowanych ekspansją zagraniczną i eksportem swoich produktów na niezwykle
perspektywiczny rynek amerykański.
Niedawno spółka JARS podjęła współpracę z amerykańską firmą Registrar Corporation,
która zajmuje się rejestracją według wymagań amerykańskiej Agencji Żywności i Leków. Jak
zamierzają państwo wykorzystać tę możliwość?
Przygotowaliśmy usługę pomagającą zainteresowanym firmom w rejestracji swoich produktów
zgodnie z wymogami federalnych urzędów w USA. Proponujemy synergiczne usługi, między innymi
zapewnianie agenta z USA do rozmów z federalną Agencją Żywności i Leków.
Weryfikujemy i przygotowujemy etykiety na rynek amerykański i mamy nadzieję, że dzięki tej
usłudze wiele firm z Polski, które posiadają bardzo dobre jakościowo produkty, będzie w stanie
zdobyć dobrą pozycję na rynku USA, pokazując jak cenione mogą być nasze produkty na rynkach
międzynarodowych.
Chcemy zwiększyć szanse eksportowe także poszczególnych podsegmentów rynku kosmetycznego.
Widzimy na przykład bardzo duże zainteresowanie rynkiem USA produktów bio. W związku z
istotnymi wolumenami sprzedaży, skuteczne wejście na taki rynek powoduje znaczący rozwój firmy,
nie tylko pod kątem przychodów.
JARS ma aspirację być najważniejszym graczem w Polsce w zakresie rejestracji produktów
na rynek amerykański. Jakie inne cele ma spółka?
Chcemy być firmą innowacji i przewagi technologicznej, liderem naszej kategorii na polskim rynku,
najlepszym polskim laboratorium wspierającym kompleksowo firmy także podczas procesów
badawczych i wdrożeniowych oraz w kompleksowych procesach inwestycyjnych.
Zamierzamy zostać cenionym partnerem z całkowitą obsługą inwestycji pod względem
przygotowania odpowiednich badań oraz ekspertyz środowiskowych. Posiadamy również
zatwierdzenie Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego, który upoważnia firmę do badania
produktów farmaceutycznych. Bardzo liczymy na rozwój tego obszaru w strukturach firmy w
kolejnych latach. Jest to ujęte w naszej strategii na lata 2017-2021.
Planujemy również ekspansję zagraniczną — mamy już za sobą kilka rozmów z naszymi partnerami z
krajów Unii Europejskiej oraz Europy Wschodniej w celu utworzenia paneuropejskiego pomostu —
platformy usług laboratoryjnych z wiodącym udziałem JARS.
Na pewno będziemy się otwierać na rynki poza Polską i poza Europą. Będziemy myśleć o ekspansji

zagranicznej w różnych wymiarach – posiadanie własnego zaplecza laboratoryjnego w krajach poza
Polską oraz taki dobór partnerów, abyśmy mogli swobodnie działać nie tylko na rynku polskim.
W ciągu 3 lat firma zamierza zostać liderem polskiego rynku badań kosmetyków o wartości
1 mld złotych. W jaki sposób planujecie tego dokonać?
Planujemy rozwój samego laboratorium, zakup dodatkowego sprzętu, aby zapewnić kompleksową
obsługę firm, sieci handlowych w zakresie badań kosmetyków oraz chemii gospodarczej.
Zapewniamy pomoc przy rejestracji produktów kosmetycznych i leczniczych na rynki Stanów
Zjednoczonych. Dzięki temu firmy kosmetyczne będą mogły dokonać outsourcingu swoich badań do
zewnętrznego laboratorium
z ogromnym zapleczem sprzętowym i europejskiej klasy ekspertami, którzy mogą udzielić wszelkich
wskazówek przy interpretacji wyników, pomocy przy recepturowaniu czy technologii produkcji
kosmetyków.
Aby kompleksowo pomóc klientom, oferujemy także kompleksowe pakiety szkoleń z zakresu badań i
produkcji kosmetyków, kontroli ich jakości i weryfikacji oraz produkcji etykiet dla każdego rodzaju
produktów kosmetycznych.
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