
Firma Cherry Tree Sp. z o.o. to rodzinna manufaktura
specjalizująca się w przetworach z polskich wiśni. Produkty
są w pełni naturalne, bez dodatku konserwantów oraz
sztucznych barwników i aromatów.

Jako sadownicy i wytwórcy gwarantują znakomitą, jakość produktów, w pełni
czuwając nad etapami przetwarzania. Pracują w rytmie przyrody i jej cyklów, a
owocem ich pracy są znakomite konfitury, soki, czekolady, ciastka czy z pomocą
pszczół – pyłki i miody pod marką Cherry Tree.

Głównym wyzwaniem, przed jakim stała firma to zagospodarowanie odpadów w
duchu zero waste. Firma działa zgodnie z tą zasadą - stosuje opakowania przyjazne
środowisku - unika plastiku, a w paczkach znajdują się wyłącznie wypełniacze z
papieru i tektury.

Dzięki współpracy z Enterprise Europe Network nawiązaliśmy współpracę
zagraniczną polegającą na sprzedaży pestek wiśni, stanowiących odpad z produkcji
podstawowej. - mówi Piotr Muzyka, współwłaściciel Cherry Tree Sp.z o.o.

Cherry Tree sp. z o.o.

Podczas wieloletniej współpracy z Enterprise
Europe Network firma Cherry Tree sp. z o.o.
skorzystała z wielu usług: szkolenia, spotkania
biznesowe B2B, usługi doradcze - audyt
marketingowy, optymalizacja procesów
produkcji, poszukiwanie zagranicznych
partnerów biznesowych.

"Cenimy sobie współpracę z kaliskim
ośrodkiem Enterprise Europe Network. 

To dzięki niemu m.in. nawiązaliśmy
współpracę z duńską firmą."

www.cherrytree.pl

www.een.ec.europa.eu

https://www.facebook.com/CherryTree?__tn__=-]K*F


The Cherry Tree company is a family-run manufacture
specialising in products made from Polish cherries. The
specialties are completely natural, with no added
preservatives or artificial colourants or flavourings.

They work according to the rhythms of nature and its cycles and the results of their
work are excellent jams, juices, chocolates and cakes. With the help of the bees,
pollen and honey are also produced under the Cherry Tree brand.

The main challenge the company faced was managing waste in line with the zero
waste philosophy. The company operates according to this principle - it uses
environmentally friendly packaging - avoids plastic and the packages contain only
paper and cardboard fillers.

Thanks to cooperation with the Enterprise Europe Network, we have established
foreign cooperation involving the sale of cherry stones, which are waste from
primary production. - says Piotr Muzyka, co-owner of Cherry Tree Sp.z o.o.
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During many years of cooperation with the
Enterprise Europe Network, Cherry Tree Sp. z
o.o. has benefited from a number of services:
training courses, B2B business meetings,
consulting services - marketing audit,
optimisation of production processes,
searching for foreign business partners.

"We highly appreciate the cooperation with
the Enterprise Europe Network in Kalisz.

Thanks to it, among other things, we have
established cooperation with a Danish

company."

www.cherrytree.pl

www.een.ec.europa.eu


