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Treść
Każdego dnia ponad 30 milionów gospodarstw domowych                                                     

w 190 krajach i regionach korzysta z tysięcy naturalnych i zdrowych 
produktów, które dostarcza im ta sama chińska firma. Doświadczają oni 
pozytywnego, naturalnego i zdrowego stylu życia propagowanego przez to     
przedsiębiorstwo. Na wszystkich opakowaniach produktów widnieje 
jednakowe logo „     ”. Codziennie tysiące menadżerów, pracowników firmy 
i Konsultantów z wielkim zaangażowaniem promuje tę ponad 5000-letnią 
chińską kulturę zdrowia, poprzez dzielenie się wiadomościami o zdrowiu, 
duchu przedsiębiorczości, bogactwie, współczuciu i nadziei.

W każdym zakątku świata, międzynarodowe firmy, takie jak Microsoft, 
Pfizer, IBM i China Telecom nawiązały strategiczną współpracę z tą korporacją, 
tworząc globalną platformę przedsiębiorczości, która skupia różne branże. Do 
tej pory ta globalna platforma zachęciła tysiące klientów i przedsiębiorstw do 
zainteresowania się chińską kulturą zdrowia i międzynarodową marką firmy. 
Kierowani pragnieniem pięknego życia, śledzą oni rozwój firmy i rozwijają się 
razem z nią, a firma ta to Grupa Tiens. 

W TIENS wszyscy Konsultanci i pracownicy działają zgodnie z filozofią 
przedsiębiorstwa, którego nadrzędnym celem jest „promowanie zdrowia na 
świecie, wkład w rozwój społeczeństwa, rozwijanie biznesu i służenie krajowi”. 
Przyswoili oni sobie kulturę korporacji, zawierającą się w słowach  „czuć, tworzyć 
i szerzyć miłość”. Konsultanci i pracownicy TIENS oddani są dążeniu do tego, 
aby Grupa Tiens pojawiła się w rankingu największych firm na świecie Global 
Fortune 500. Stosując strategiczne wskazówki Prezesa Li Jinyuana, mające na 
celu stworzenie „Branży Doskonałego Zdrowia”. Grupa Tiens działa nie tylko 
jako globalne przedsiębiorstwo, ale również dąży do polepszenia zdrowia, 
stworzenia możliwości dla rozwoju i dawania nadziei. Głęboko zakorzeniona 
w Chinach firma TIENS szybko staje się marką rozpoznawaną wśród klientów 
na całym świecie. 

Proces ewolucji Grupy Tiens stanowi przykład cyklu rozwoju „Miej 
Marzenie - Podążaj za Marzeniem - Zrealizuj Marzenie - Wyjdź poza Marzenie”.

Otwórz zatem niniejszy opis Grupy Tiens, zapoznaj się z historią sukcesu 
firmy i stań się jej częścią.

Wstęp
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W 1995 roku pan Li Jinyuan założył Tianjin Tianshi Group Co. Ltd. (zwaną dalej Grupą 
Tiens lub TIENS) w Tianjin w Chinach. W 1997 roku Grupa Tiens weszła na światowy 
rynek i od tego czasu rozwinęła się do pozycji globalnej firmy działającej w wielu 
branżach (w tym biotechnologia, zarządzanie zdrowiem, hotelarstwo i turystyka, 
edukacja i szkolenia, handel elektroniczny, finanse i inwestycje oraz nieruchomości). 
Tym samym firma łączy kapitał przemysłowy, handlowy i finansowy. Grupa Tiens swoją działalnością obejmuje około 
190 krajów. Posiada ona swoje oddziały w 110 krajach i regionach, a oprócz tego nawiązała strategiczną współpracę 
z największymi przedsiębiorstwami w wielu państwach. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że Grupa Tiens opracowała 
innowacyjną i zróżnicowaną gamę produktów: od zdrowej żywności, urządzeń Wellness, kosmetyków i produktów do 
pielęgnacji ciała po artykuły gospodarstwa domowego. W ten sposób przyczyniła się do polepszenia egzystencji w ponad 
30 milionach gospodarstw domowych na całym świecie i sprawiła, że ludzie mogą cieszyć się ze zdrowego, radosnego, 
pięknego i bogatego życia.

Mając na uwadze zasadę rozwoju strategicznego „Branży Doskonałego Zdrowia”, Grupa Tiens założyła Międzynarodowy 
Park Zdrowia TIENS i Międzynarodowy Uniwersytet TIENS, które zajmują powierzchnię 4,2 km² i są rezultatem inwestycji 
o łącznej wartości 17 mld RMB (ok. 2 mld €).
Międzynarodowy Park Zdrowia TIENS jest wszechstronnym obszarem przemysłowym, który obejmuje między innymi 
badanie i rozwój produktów, testowanie pilotażowe, produkcję, badania medyczne, zaplecze hotelowe i konferencyjne.

W parku znajdują się:
•	 „Centrum Innowacji Naukowo-Technicznych Zdrowia” – międzynarodowe centrum badawczo-rozwojowe                                         

i centrum kontroli jakości na światowym poziomie
•	 „Centrum Produkcji i Logistyki Zdrowia” – obejmuje nowoczesne warsztaty produkcyjne i zautomatyzowane 

magazyny,
•	 „System Obsługi Zdrowia” – w kompleksie Centrum Zdrowia Tai Ji Sun znajdują się Hotel All-legend i Centrum 

Konferencyjne oraz
•	 „System Edukacji Zdrowia” przy Międzynarodowym Uniwersytecie TIENS i powiązane z nim obiekty.

Niektóre z wyżej wymienionych projektów zostały zakończone i już funkcjonują. W przyszłości TIENS wybuduje 
sieć zdrowia, która zintegruje przepływ talentów, materiałów, kapitału i informacji w celu dalszego rozwinięcia 
Międzynarodowego Parku Zdrowia TIENS, aby stał się on fundamentem „Branży Doskonałego Zdrowia”, a Grupa Tiens 
mogła korzystać z bardziej solidnej platformy biznesowej i doskonałej podstawy do rozwoju.

Grupa Tiens bierze na siebie wiele obowiązków społecznych. Jest ona wierna filozofii dobra publicznego, które zawiera 
się w słowach: „Czerpanie ze społeczeństwa i oddawanie społeczeństwu”.  Wartość dotychczasowych inwestycji Grupy 
Tiens w działalność charytatywną i dobro publiczne przekroczyła 1,5 miliarda RMB (175 mln €).

Skuteczne zarządzanie wykształconymi kadrami na szczeblu lokalnym i globalnym przyczynia się do realizacji celów 
strategicznych Grupy Tiens. TIENS stworzyła stale rozwijającą się, innowacyjną, kulturowo zróżnicowaną i świadomą 
organizację międzynarodową, która na całym świecie zatrudnia ponad 1 000 wykwalifikowanych pracowników                                        
i kierowników. Spośród nich, 35% stanowią absolwenci studiów magisterskich lub wyższych.

Stabilna i pełna energii Grupa Tiens obecnie przestrzega zasad strategii rozwoju „Doskonałego Zdrowia” poprzez 
promowanie ewolucji gospodarczej w Chinach i dążenie do znalezienia się na liście Global Fortune 500 oraz kierowanie 
się „Nową teorią przemiany i alternatywy”, „Teorią bogactwa z konsumpcji, zwiększonego bogactwa z operacji 
konsumenckich”, a także działanie w oparciu o zasadę „uszczuplonego kierownictwa i ulepszonych usług” przy stałym 
rozwoju i na podstawie wydajnych operacji dla osiągnięcia sukcesu.

Profil 
TIENS

Zakorzeniony w oriencie, 
należący do świata

Prezes Grupy Tiens, Pan Li Jinyuan
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Planuj dokładnie 
i uwierz w swój sukces Strategia 

TIENS
W 2012 roku Grupa Tiens obchodzi 17. rocznicę istnienia. W ciągu 17 lat TIENS zmieniła się 

z małej rodzinnej firmy w dużą międzynarodową korporację.  Przez ostatnich 16 lat TIENS 

poszerzyła linię artykułów z jednego produktu (Super Wapń) do czterech obszernych 

kategorii, które zawierają ponad 1 000 oddzielnych rodzajów artykułów. W ciągu tych 

17 lat TIENS ewoluowała od firmy z 7 założycielami do grupy zatrudniającej ponad 10 000 międzynarodowych specjalistów.                             

W 2012 roku TIENS zakończyła transformację od słabo znanej firmy do korporacji, cieszącej się największą rozpoznawalnością 

w branży sprzedaży bezpośredniej.

Sukcesu Grupy Tiens w 2011 roku nie można uznać za przypadek. W trakcie obchodów 16. rocznicy jej istnienia prezes Li 

Jinyuan przedstawił sześć czynników, które przyczyniły się do sukcesu strategii TIENS:

1. Zawsze przestrzegaj zasad „Uczciwego Biznesu” = uczciwość wobec klientów, Konsultantów, wspólników i państwa;

2. Zawsze koncentruj się na talencie = skup się na wszystkich Konsultantach, kadrze kierowniczej i pozostałych 

pracownikach;

3. Zawsze prowadź działalność zgodną z zasadami = stosownie do umów, prawa i przepisów, chroniąc w ten sposób 

firmę oraz jej dalszy rozwój;

4. Zawsze bądź innowacyjny = broń interesów i powodzenia Konsultantów poprzez stałe wprowadzanie ulepszeń                     

oraz nowości systemowych w produktach i technologiach;

5. Zawsze szanuj markę firmy = chroń ją zażarcie, za wszelką cenę utrzymaj jakość, wspierając tym samym budowanie 

silnej, światowej marki.

6. Zawsze bierz pod uwagę obowiązek społeczny = podkreślaj wkład i nie proś o nic w zamian (do tej pory TIENS 

przekazała 1,5 miliarda juanów / 175 mln € na projekty dla dobra społeczeństwa).

Tych 6 czynników nie tylko stanowi sedno powodzenia Grupy Tiens w przeszłości, ale służą one również, jako podstawowe 

zasady dla podejmowania strategicznych decyzji Grupy Tiens na przyszłość.

Grupa Tiens solennie zobowiązuje się zapewnić klientom na całym świecie wysokiej jakości produkty, edukację                                       

i możliwości dla biznesu, polepszyć ich jakość życia oraz promować harmonię społeczną. Pod kierownictwem prezesa Li 

Jinyuana wszyscy obywatele TIENS z entuzjazmem pracują na to, aby firma TIENS stała się wiodącym przedsiębiorstwem 

międzynarodowej branży “Doskonałego Zdrowia”.

Przez ponad 17 lat rozwoju Grupa Tiens stworzyła cztery główne kategorie produktów (suplementy diety, urządzenia  

Wellness, kosmetyki do pielęgnacji ciała i artykuły gospodarstwa domowego), które obejmują ponad 1 000 rodzajów 

produktów. Posiada ona swoje struktury biznesowe w ponad 190 państwach i do dziś otworzyła oddziały w 110 krajach,          

a 30 milionów gospodarstw domowych na świecie jest obecnie klientami firmy. W związku z tym, że podstawą strategiczną 

TIENS jest sprzedaż bezpośrednia, Grupa Tiens ma na celu osiągnięcie pozycji globalnego lidera branży sprzedaży 

bezpośredniej i konsekwentnie zmierza do znalezienia się na liście Global Fortune 500.

20 października 2010 roku, po pięciu latach prac budowlanych, odbyło się oficjalne otwarcie Międzynarodowego Parku 

Zdrowia TIENS, który powstał w rezultacie inwestycji w wysokości 7 mld RMB (818 mln €). Park ten wzbogacił Grupę 

Tiens o pięć nowych, strategicznych systemów wsparcia (w tym usługi związane z zarządzaniem zdrowiem, pracami 

badawczo-naukowymi i produkcją, zarządzaniem jakością i kontrolą, rozwojem talentów i wsparciem logistycznym), 

które umożliwiają dalszy rozwój do pozycji lidera branży sprzedaży bezpośredniej. Grupa Tiens ustaliła już własny cel 

strategiczny, a obecnie ukończyła wdrażanie systemu strategicznego „Jedna Koncepcja Strategiczna, Jeden Kierunek 

Strategiczny, Jedna Podstawa Strategiczna i Pięć Strategicznych Systemów Wsparcia”. Wszystkie te elementy sprawiają, 

że firma TIENS jest już gotowa do swojego drugiego startu. Jej celem jest lepsza przyszłość.
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W początkowej fazie swojego istnienia 

Grupa Tiens zdefiniowała cele strategiczne, 

które zakładały stworzenie marki 

zastrzeżonej. Następnie zainwestowała 

duże środki w opracowanie strategii marki 

i rozwinięcie wizerunku w celu stworzenia 

marki światowej.

Pod koniec 2006 roku Grupa Tiens 

opracowała podstawę TIENS „Jeden Świat, Jedna Rodzina” i stworzyła 

długoterminową strategię marki, której naczelnymi wartościami są 

„Niezwykła innowacyjność”, „Globalna odpowiedziałność” i „Doskonała 

praca zespołowa”, która zawierała motto firmy „Dzielmy się razem”. W maju 

2007 roku Grupa Tiens zorganizowała konferencję zatytułowaną „Globalna 

strategia marki oraz prezentacja i promocja nowego logo”.

TIENS przestrzega zasad „Globalnej strategii rozwoju” i dąży do osiągnięcia 

celu „Stworzenia globalnej marki zastrzeżonej”. Do tej pory TIENS złożyła 

podania o rejestrację swoich podstawowych znaków towarowych, takich 

jak TIENS Time Shadow i „DiCHO” w ponad 100 krajach, a dodatkowo 

otrzymała uznawane na świecie certyfikaty znaków handlowych, np. 

certyfikaty wydane przez międzynarodową rejestrację znaków towarowych, 

tzw. System Madrycki – we współpracy z Europejską Organizacją Znaków 

Towarowych – oraz od Afrykańskiej Organizacji Własności Intelektualnej 

(OAPI). W końcu znak handlowy „TIENS”, będący własnością Grupy Tiens, 

otrzymał wyróżnienie „Znanej Marki” przyznane przez Chińskie Biuro 

Znaków Towarowych przy Administracji Państwowej ds. Przemysłu i Handlu.

Marka Grupy Tiens stworzyła solidne podstawy dla zrównoważonego           

wzrostu i otrzymała wysokie noty od kilku znanych instytucji weryfikacyjnych. 

W ostatnim czasie Grupa Tiens uplasowała się na 22. miejscu rankingu 

„Top 500 prywatnych firm w Chinach w 2010 roku”. Marka firmy otrzymała 

tytuł „Chińskiej światowej marki roku 2007 (produkty zdrowotne)” 

i została zaliczona do grona „Top 500 marek w Azji” na Ceremonii Marek 

Azjatyckich, odznaczona na Konferencji Chińskich Marek wyróżnieniem 

„Top 10 wiodących przedsiębiorstw w branży zdrowia w Azji” oraz otrzymała 

nagrodę „Chińskiej Marki roku 2009” przyznawaną przez Światowe 

Forum Przedsiębiorców. W 2010 roku TIENS otrzymał takie nagrody, jak 

“Przedsiębiorstwo przyczyniające się do globalizacji chińskich marek” 

i „Międzynarodowa wpływowa marka w branży produktów dla zdrowia”. 

W Chinach wartość marki Grupy Tiens przekracza 11 058 mld RMB (~1,3 mld €).

Marka 
TIENS

Szanuj markę
Propaguj  markę



Motto marki TIENS: Jeden Świat, Jedna Rodzina – 
opisuje łączenie rodzin na świecie i patrzenie na świat jak na 
jedną rodzinę. Słowo „świat” oznacza łączenie tysięcy ludzi 
w celu zwiększenia siły, a TIENS postrzega wszystkie rodziny 
na świecie, jako jedną.

Źródło: The Book of Rites

Marka Grupy Tiens
Motto marki firmy: Jeden Świat, Jedna Rodzina
Podstawowe wartości firmowej marki: Nadzwyczajne Innowacje,
Globalna Odpowiedzialność, Doskonała Praca Zespołowa
Slogan marki firmy: Lepsze TIENS, Lepsze Życie

Krótkie wprowadzenie do 
architektury marki TIENS

Niniejsze logo jest głównym logo marki TIENS. Trójlistna gałązka przypominająca rozłożoną mapę świata odzwierciedla 
strategię międzynarodowego rozwoju firmy. Listki reprezentują „naturę i zdrowie”. Kolor żółty symbolizuje „blask słońca”                   
i „bogactwo”, natomiast zielony jest symbolem „zielonej Ziemi”. Oprócz tego wzór złożony z trzech sylwetek ludzkich ( ) 
reprezentuje globalny plan rozwoju Grupy Tiens i wskazuje na filozofię firmy, ukierunkowaną na człowieka.

Logo to jest znakiem Centrum Zdrowia Tai Ji Sun. Tai Ji symbolizuje wszechświat jako źródło wszystkiego i jego rozwój                                
z niczego w całość. Stanowi to podstawę chińskiej kultury ochrony zdrowia. Logo Tai Ji Sun powstało z Diagramu Tai Ji (diagram 
wszechświata) – oznacza starożytną kulturę ochrony zdrowia, symbolizuje równowagę pomiędzy Yin i Yan, Wodą i Ogniem 
oraz promuje zdrowie na świecie.

To logo należy do oddziału All-legend. Zakresem swojej działalności All-legend obejmuje działania w inwestycjach 
hotelarskich, zarządzaniu hotelami, turystyce, zarządzaniu nieruchomościami, kulturze i mediach. Na logo składa się duża 
litera „A” i kciuk skierowany ku górze, który symbolizuje „nr 1”– „najwyższy stopień” i „wysoką jakość”. Marka All-legend może 
zostać podzielona na następujące oddziały: Hotel Międzynarodowy i Centrum Konferencyjne All-legend, All-legend Huatang 
VIP Building, All-legend Royal Spring Hotel (siedem gwiazdek), All-legend International Hotel (cztery gwiazdki), All-legend 
Business Hotel (cztery gwiazdki), All-legend Conference Hotel, All-legend Holiday Resort Hotel, All-legend Express Hotel, All-
legend Zarządzanie Nieruchomościami i Międzynarodowe Biuro Turystyczne All-legend oraz Aofeng Media.

Niniejsze logo jest znakiem marki Instytutu Badania Nauk Przyrodniczych i Technologii TIENS. Instytut ten stanowi centrum 
prac badawczo-rozwojowych Grupy Tiens. Dzięki zgromadzeniu elit technicznych Grupy Tiens, ten instytut badawczy oferuje 
całościowe wsparcie techniczne dla sprzedaży bezpośredniej i innych operacji grupy.

Niniejszy wizerunek stanowi logo Koledżu TIENS w Tianjin. Założony przez Grupę Tiens, Koledż TIENS w Tianjin, jest 
ogólnokształcącą jednostką edukacyjną, oferującą studia stacjonarne, która uzyskała pozytywną opinię Chińskiego 
Ministerstwa Edukacji. Wizerunek godła podkreśla zasadę „Edukacja jako podstawa silnego państwa” oraz oddanie Grupy Tiens 
dla rozwoju branży edukacyjnej i wzmocnienia państwa poprzez oświatę.

To logo należy do Międzynarodowej Szkoły Biznesu TIENS, która jako instytucja edukacyjno-szkoleniowa Grupy TIENS ma na 
celu świadczenie usług szkoleniowych zespołom kierowniczym Grupy Tiens. Jest ona również centrum ewolucji starszych kadr 
kierowniczych korporacji i oferuje silne wsparcie intelektualne dla rozwoju firmy.

Niniejsze logo należy do działu zdrowej żywności i urządzeń Wellness TIENS. Poprzez połączenie, liczącej sobie pięć tysięcy 
lat, chińskiej kultury ochrony zdrowia z nowoczesną biotechnologią Grupa Tiens oferuje gwarancję zdrowia we wszystkich 
staraniach mających na celu poprawę jakości życia.

Logo to należy do asortymentu kosmetyków i produktów do pielęgnacji skóry TIENS. 
Znak firmy symbolizuje zarówno elementy klasyczne i orientalne, jak i zawiera stylowe                                  
i romantyczne cechy, które mają na celu odzwierciedlenie kultury Zachodu. Time Shadow 
oznacza obejście czasu i utrzymanie piękna młodości.

Jest to logo działu artykułów gospodarstwa domowego TIENS. Produkty DiCHO są bardzo 
skuteczne, wydajne oraz pomagają w utrzymaniu wygodnych i czystych warunków do 
życia. Pod nazwą DiCHO kryje się łatwość wykonywania rutynowych prac domowych.

Marka 
TIENS

Marka 
Grupy

Marki 
Biznesowe

Marki 
Produktowe



14

Stwarzaj innowacje techniczne 
Zostań liderem branży Prace 

badawczo-
rozwojowe

Laboratorium urządzeń Wellness Laboratorium rozwoju produktów do 
pielęgnacji skóry

Laboratorium rozwoju produktów zdrowotnych Laboratorium kosmetyków koloryzujących

Instytutu Badania Nauk Przyrodniczych i Technologii TIENS od zewnątrz

Instytut Badania Nauk Przyrodniczych i Technologii TIENS, szczegółowo 
zaprojektowany i wybudowany przez Grupę Tiens, pracuje nad promowaniem 
zdrowia wśród społeczeństw na całym świecie. Dzięki wdrażaniu innowacyjnych, 
zaawansowanych technologii i najlepszym specjalistom, instytut badawczy ustanowił 
„System Innowacji Technicznych Zdrowia”, który skupia zasoby przemysłowe, 
uniwersyteckie oraz zasoby instytutu badawczego i rynków. W przyszłości pozwoli to 
na zwiększenie konkurencyjności technicznej Grupy TIENS w sektorze zdrowia i stymulację rozwoju branży doskonałego 
zdrowia TIENS.

Instytut badawczy zatrudnia najlepszy zespół ekspertów technicznych, posiadających stopień doktora i magistra 
oraz wiele lat doświadczenia zawodowego. Korzysta również z najlepszej klasy światowego wyposażenia dla rozwoju 
naukowego i do tej pory z powodzeniem brał udział w wielu kluczowych krajowych, regionalnych i samorządowych 
projektach naukowo-badawczych, np. „Jedenasty Plan Pięcioletni”, Narodowy Program Wsparcia Technologicznego, 
Narodowy Program Badania i Rozwoju Wysokozaawansowanych Technologii (Program 863) oraz Projekt Kluczowych 
Innowacji Technicznych dla Miasta Tianjin.

W 2005 roku instytut badawczy rozpoczął ustanawianie „Stanowisk dla pracowników naukowych TIENS”, które są 
motorem innowacji Grupy Tiens w zakresie najważniejszych zastrzeżonych technologii. W 2008 roku, po dokładnych 
audytach i akredytacjach przeprowadzonych przez szereg ministerstw i komisji rządowych, Instytut Badania Nauk 
Przyrodniczych i Technologii TIENS otrzymał status „Akredytowanego Centrum Technologii Przedsiębiorczości”                               
w chińskiej branży produktów zdrowotnych. Tym samym firma otrzymała dostęp do wielu ekskluzywnych zleceń                                                          
z zakresu prac badawczo-rozwojowych. Potencjał Grupy Tiens w dziedzinie innowacji technicznych został potwierdzony 
przez doskonałe wyniki sprzedaży produktów, takich jak: suplementy diety TIENS (zwłaszcza z grupy wapnia), produkty 
przeciwko starzeniu się i produkty do pielęgnacji skóry oraz urządzenia, np. Ozonator TIENS.

Instytut Badania Nauk Przyrodniczych i Technologii TIENS, zajmujący łączną powierzchnię 6 000 m², spełnia najwyższe 
standardy konstrukcji laboratoriów, leków i produktów zdrowotnych. Inteligentnie zaprojektowany instytut badawczy 
stwarza idealne warunki dla badaczy i projektów naukowych. Zainwestowano 80 mln RMB (>9 mln €) w zakup wiodących 
na świecie urządzeń i wyposażenie do przeprowadzania badań naukowych, tworząc tym samym najnowocześniejszą 
platformę dla rozwoju produktów i technologii.
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Za zgodą Biura ds. Własności Intelektualnej 
miasta Tianjin w 2009 roku Grupa Tiens została 
zaliczona do grona „Pierwszych Patentowych 
Przedsiębiorstw Pilotażowych miasta Tianjin 
(typ tworzenia)”. W celu dalszego wdrożenia 
planu prezesa Li Jinyuana w 2011 roku, za 
zgodą Samorządowej Komisji ds. Nauki                                
i Technologii miasta Tianjin, Grupa Tiens 
została przemianowana na „Centrum Inżynierii 
Technicznej Zdrowych i Funkcjonalnych 
Produktów Spożywczych miasta Tianjin”.

Instytut badawczy przy maksymalnym wykorzystaniu swoich zasobów 
technicznych oraz dzięki wybitnemu zespołowi badawczemu i zapleczu do prac 
badawczo-rozwojowych znacznie zwiększa innowacyjność i rozwój Grupy Tiens. 
W sektorze prac badawczo-rozwojowych, instytut badawczy potwierdza wiodącą 
rolę Grupy Tiens w chińskiej branży zdrowia i podnosi poziom techniczny całej 
branży. Wszystko to sprawa, że klienci TIENS na całym świecie mogą cieszyć się ze 
zdrowego i naturalnego stylu życia, dzięki produktom o zagwarantowanej jakości, 
których bezpieczeństwo sprawdzone zostało za pomocą najnowocześniejszych 
badań naukowych.

Urządzenie do ustalania 
napięcia powierzchniowego

Laboratorium analizy właściwości fizycznych i chemicznych produktów konsumenckich

Prace 
badawczo-
rozwojowe

Laboratorium analizy właściwości 
fizycznych i chemicznych 
produktów zdrowotnych

Chromatografia cieczowa o wysokiej wydajności
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Lobby zakładu produkcyjnego

Korytarz wystawowy zakładu produkcyjnego

Zautomatyzowana linia produkcyjna

W oparciu o znaną od 

pięciu tysięcy lat chińską 

kulturę ochrony zdrowia 

i najnowocześniejszą 

biotechnologię, Grupa Tiens 

łączy naturalne substancje 

z naukowo opracowanymi 

komponentami za pomocą 

wysokich technologii, a tym samym dostarcza klientom na całym 

świecie najwyższej jakości, bezpiecznych produktów z czterech 

głównych kategorii: suplementy diety, urządzenia Wellness, 

kosmetyki i produkty do pielęgnacji skóry oraz artykuły 

gospodarstwa domowego.

Baza Produkcyjna Międzynarodowego Parku Zdrowia TIENS, 

która jest modelowym zakładem produkcyjnym, zaadaptowała 

filozofię światowego zaawansowanego projektu. Posiada ona 

najnowocześniejszy, zautomatyzowany sprzęt do produkcji. 

Dzięki temu otrzymała zaświadczenia wydane przez instytucje                   

w Unii Europejskiej, Stanach Zjednoczonych i Japonii. Oprócz 

tego jest ona przyjazna i bezpieczna dla środowiska, a także 

posiada funkcje pozwalające na zaoszczędzenie energii.

Produkcja wysokiej 
klasy urządzeń

Produkcja
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W celu zwiększenia swoich walorów Grupa Tiens zbudowała relacje z dostawcami wiodących 
na świecie firm, takich jak: niemiecka AZO GmbH & Co. KG, GEA Group i Bosch, włoska firma 
IMA (Industria Macchine Automatishe S.p.A.) oraz szwedzka NORDEN MACHINNERY AB. 
Pozwoliło to na zdobycie najwyższej klasy sprzętu, np. w pełni zautomatyzowanej linii do 
produkcji małych opakowań, linii do produkcji opakowań do herbaty, wysokowydajnych 
maszyn do napełniania kapsułek i systemów do dystrybucji surowców. Sprawiło to, że wyroby 
i produkty Grupy Tiens spełniają najwyższe międzynarodowe standardy, a sama grupa 
otrzymała mocne wsparcie dla rozwoju globalnej marki TIENS.

Grupa Tiens dąży do zbudowania globalnego systemu produkcji i dostaw, który opiera się na obiektach produkcyjnych, 
znajdujących się w siedzibie Grupy Tiens w Chinach i wspieranych przez bazy produkcyjne  w Wietnamie, Etiopii i innych krajach. 
Grupa Tiens stworzyła zarówno globalny system dostaw oraz układ linii produkcyjnych, uwzględniających perspektywę 
światową, jak również utworzyła zakłady OEM i ODM w Malezji, Hiszpanii, Indiach, Rosji, na Ukrainie, w USA, Kanadzie, 
Meksyku, Brazylii, Egipcie i Argentynie. Za pomocą globalnego systemu zarządzania informacjami i międzynarodowego 
centrum logistyczno-dystrybucyjnego, Grupa Tiens przeznacza zasoby produkcyjne do różnych dużych regionów, które                          
w czasie rzeczywistym zarządzają realizacją zamówień, nabywaniem materiałów, produkcją i logistyką, co sprawia, że Grupa 
Tiens jest w stanie stale dostarczać klientom TIENS bezpieczne, naturalne, zdrowe i ekologiczne produkty spożywcze.

Produkcja

System dystrybucji materiałów

Linia napełniająca

W pełni zautomatyzowana linia do napełniania tubek W pełni zautomatyzowana linia do napełniania butelek  
z tworzyw sztucznych (outsourcing)

Wysokowydajna maszyna do tabletkowaniaWysokowydajna maszyna do 
napełniania kapsułek

W pełni zautomatyzowana linia do produkcji małych opakowań

Linia do produkcji torebek do herbatyLinia produkcyjna do liczenia i butelkowania kapsułek
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Podtrzymując swoje cele jakościowe, zawierające się w słowach „Promowanie 
zdrowia na świecie, stymulowanie technicznej innowacyjności, stałe wprowadzanie 
ulepszeń i zadowalanie klientów”, Grupa Tiens przyjęła globalny, standardowy 
system zarządzania i wdrożyła międzynarodowe prawa i przepisy w celu 
rozwinięcia „Systemu zarządzania jakością i ochrony bezpieczeństwa produktów 
żywnościowych Grupy Tiens”, dzięki któremu zarządzanie bezpieczeństwem 
produktów osiągnęło światowy poziom zaawansowania. Jako pierwszy duży producent suplementów diety                            
w Chinach, który z powodzeniem przeszedł proces certyfikacyjny HACCP, Grupa Tiens otrzymała również Certyfikat 
Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001, Certyfikat Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności ISO 
22000, Państwowy Certyfikat Żywności Produktów Zdrowotnych GMP oraz Międzynarodowy Certyfikat Systemu 
Zarządzania Laboratoriami ISO 17025. Niektóre z produktów Grupy Tiens przeszły certyfikację dla produktów 
europejskich, certyfikację japońskiego Ministerstwa Zdrowia i Polityki Społecznej oraz spełniają one wymagania 
dotyczące ochrony środowiska. W ponad 100 krajach Grupa Tiens została zakwalifikowana do wejścia na rynek. 
Grupa Tiens wdrożyła całościowy system zarządzania siecią, który obejmuje produkcję, łańcuch dostaw i obsługę 
klientów. Firma wprowadziła swoje produkty na lokalne rynki masowe – spełnia ona wymagania klientów różnych 
narodowości i przekonań oraz dostarcza im wysokiej jakości, zaufane i zdrowe produkty.

Jakość

Ciężka praca - jakość 
przede wszystkim

Poprzez zastosowanie profesjonalnego systemu zarządzania jakością, Grupa Tiens aktywnie promuje współpracę 
pomiędzy przemysłem i uniwersytetem, stale zwiększając swój potencjał dla niezależnych innowacji. W 2009 roku 
Centrum Testowania TIENS zostało pierwszym laboratorium korporacyjnym w grupie „Laboratoriów Zrzeszonych”, 
działających przy Chińskiej Akademii ds. Inspekcji i Kwarantanny. Firma podpisała „Umowę o ustanowieniu współpracy 
technicznej” z Urzędem Kontroli Przywozu, Wywozu i Kwarantanny oraz z Centrum ds. Inspekcji Zwierząt, Roślin 
i Żywności (APFIC). W sierpniu 2011 roku Grupa Tiens i Chińska Akademia ds. Inspekcji i Kwarantanny (CAIQ) rozpoczęły 
bliską współpracę w celu budowy pierwszego centrum badania suplementów diety w Chinach oraz ustanowienia 
„Funduszu nagród za postęp w działaniach naukowo-technicznych CAIQ-TIENS”. Obie strony potwierdziły współpracę 
w rozwiązywaniu problemów technicznych w sektorze inspekcji żywności, szkoleniu wiodących talentów, ubieganiu 
się o naukowe projekty badawcze na szczeblu państwowym lub międzynarodowym, podnoszeniu potencjału badań 
naukowych obu stron oraz ewaluacji i testowaniu bezpieczeństwa żywności, oferując usługi niezależnego organu 
inspekcyjnego oraz w braniu na siebie dalszych obowiązków społecznych. Współpraca ta zapewni mocne wsparcie 
dla Chin przy opracowywaniu naukowych i wszechstronnych standardów dla branży suplementów diety, polepszaniu 
możliwości inspekcji i kwarantanny w kraju oraz stymulowaniu szybkiego i zrównoważonego wzrostu przemysłu 
spożywczego.

W wielu krajach TIENS kojarzona jest nie tylko z naturalnymi i zdrowymi produktami wysokiej jakości, ale jest ona również 
synonimem stosowania surowych standardów korporacyjnych, które nierzadko są wyższe niż standardy krajowe. 
Według TIENS przedsiębiorstwo powinno przestrzegać zasady „uczciwego biznesu”, oferując klientom bezpieczne                                                 
i zdrowe produkty wysokiej jakości oraz okazując szacunek dla ludzkiego zdrowia i pomyślności. Kultura korporacyjna 
Grupy Tiens wywodzi się z uczciwości i szacunku, w oparciu o które Grupa Tiens nie tylko dostarcza klientom na 
świecie zdrowe produkty wysokiej jakości, ale stara się także rozwijać przemysł ochrony zdrowia. TIENS obiecuje, 
że będzie stymulować rozwój „Branży Doskonałego Zdrowia”  przez produkty wysokiej klasy, jakości i o wysokim 
standardzie na drodze do propagowania międzynarodowej marki.

Obszar laboratoryjny

Wejście do Centrum Testowania Pomieszczenia funkcyjne do obróbki wstępnej

Pomieszczenie urządzeń precyzyjnychCentrum Testowania Grupy Tiens z zewnątrz
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Dnia 25 sierpnia 2011 roku Grupa Tiens oraz Chińska Akademia ds. Inspekcji i Kwarantanny 

rozpoczęły budowę pierwszego Centrum Badania Suplementów Diety w Chinach                                      

w Międzynarodowym Parku Zdrowia TIENS w dystrykcie Wuqing w Tianjin. W tym samym 

czasie do życia powołano również „Fundusz nagród za postęp w działaniach naukowo-

technicznych CAIQ-TIENS”. Ufundowanie tego centrum badawczego pomoże w dalszym 

działaniu, mającym na celu inspekcję jakości Grupy Tiens w wyniku wysunięcia jej na 

pozycję lidera branży. Będzie to odgrywało również aktywną rolę w stymulowaniu 

rozwoju inspekcji żywności w Chinach poprzez ochronę praw konsumentów i zapewnienie 

bezpieczeństwa żywności.

Jakość

Pan Li Huaillin, przewodniczący Chińskiej Akademii ds. Inspekcji 
i Kwarantanny oraz Pan Li Jinyuan, Prezes Grupy Tiens, wspólnie odsłonili 

tablicę „Centrum Badania Bezpieczeństwa Suplementów Diety CAIQ-TIENS”.

Certyfikat laboratorium Certyfikat Systemu Zarządzania 
Jakością ISO 9001 dla Tianjin 

Tianshi Bioengineering Co. Ltd.

Certyfikat Systemu Zarządzania 
Bezpieczeństwem Żywności ISO 22000 dla 

Tianjin Tianshi Bioengineering Co. Ltd.

Certyfikat Wytwarzania Produktów Przemysłu  
Narodowego

Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością 
ISO 9001 dla Tianjin Tianshi Biological 

Development Co., Ltd.

Certyfikat Systemu Zarządzania 
Bezpieczeństwem Żywności ISO 

22000 dla Tianjin Tianshi Biological 
Development Co., Ltd.

Certyfikat GMP

Certyfikat HALAL
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Bazujac na podziwie i szacunku 
dla kultury ochrony zdrowia oraz 

nowoczesnych technologiach

Oczyszczać, Równoważyć, 
Uzupełniać i Zapobiegać

Licząca sobie wiele tysięcy lat tradycyjna chińska kultura ochrony zdrowia 
połączyła w trakcie rozwoju nauki ścisłe, humanistyczne i społeczne. Oparcie 
na unikatowym systemie teoretycznym i bogatym doświadczeniu klinicznym 
sprawia, że chińska kultura ochrony zdrowia nie ma sobie równych na świecie. 
Przyczyniła się ona znacznie do pomyślności narodu chińskiego i branży zdrowia, 
dlatego też jest uważana za uniwersalny skarb.

Na bazie spuścizny, liczącej pięć tysięcy lat, chińskiej tradycji ochrony zdrowia 
Grupa Tiens podtrzymuje zasady chińskiej tradycji ochrony zdrowia, takie jak 
teoria „oczyszczanie, równoważenie, uzupełnianie i wzmacnianie”, aby dostarczyć 
klientom na całym świecie zróżnicowane, zdrowe produkty w czterech głównych 
kategoriach. Produkty wyróżniają się zarówno wysoką jakością, skutecznością 
i łączą naturalne surowce z odkryciami zaawansowanych badań, jak również są 
zgodne ze światowymi trendami oraz cieszą się dużym uznaniem wśród klientów 
na całym świecie. Obecnie 30 milionów domów na całym świecie korzysta                            
z rozmaitych, zdrowych i naturalnych produktów Grupy Tiens. Ich mieszkańcy 
cieszą się zdrowym, szczęśliwym i przyjemnym życiem.

Produkty Z natury
dla zdrowia

Suplementy diety TIENS

Chronić

Urządzenia 
Wellness TIENS

Kosmetyki Time Shadow i produkty 
do pielęgnacji ciała oraz środki 

higieny osobistej 

Artykuły gospodarstwa 
domowego DiCHO

Wellness Pielęgnacja 
twarzy i ciała

Gospodarstwo 
domowe

Główne rodzaje działalności Grupy Tiens:

Suplementy diety TIENS Urządzenia Wellness TIENS Kosmetyki i produkty do 
pielęgnacji ciała Time Shadow

Artykuły gospodarstwa 
domowego DiCHO

Żywność 
funkcjonalna

Suplementy diety Urzadzenia 
Wellness

Kosmetyki 
i produkty 

fitness

Produkty 
do higieny 
osobistej

Koloryzujące 
produkty 
kosmety-

czne 

Produkty do 
pielęgnacji 

ciała

Perfumy Środki 
do prania

Środki do 
czyszczenia 

domu
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Mając na uwadze przestrzeganie jednolitego planu strategicznego Grupy Tiens, 
zespoły logistyczne TIENS pracują zgodnie z zasadami „Standaryzacji, Profesjonalizacji                                                   
i Komputeryzacji”. Wszystko to w celu zapewnienia „bezpiecznych, szybkich, terminowych 
i elastycznych usług” oraz dostarczania wszechstronnych i wydajnych rozwiązań 
logistycznych. Tworzą one zintegrowaną, logistyczną platformę sieci informacji, która dba 
o zapewnienie płynnej dostawy produktów do regionów na całym świecie i lepsze wsparcie 
zdrowego oraz szybkiego wzrostu globalnej sieci dystrybucji TIENS.

Oddział Logistyczny TIENS ukończył tworzenie ogólnych sieci logistycznych na rynkach światowych. Sieć ta jest wspierana 
przez duży Automatyczny System Magazynowania i Kompletowania w Międzynarodowym Parku Zdrowia TIENS. System łączy 
w sobie szereg uznanych na świecie, zaawansowanych technologii magazynowania i sortowania, takich jak: zautomatyzowane 
systemy przechowywania, regały Lean-Lift, komputerowe etykietowanie i cyfrowy system sortowania, aby zapewnić bezpieczną 
i wydajną dystrybucję produktów do każdego zakątka świata. W niektórych kluczowych lokalizacjach w Chinach Grupa Tiens 
utworzyła również regionalne centra dystrybucji logistycznej w celu ulepszenia usług dystrybucji bezpośredniej dla blisko 
90 oddziałów. Grupa Tiens zaprojektowała i wybudowała regionalne centra dystrybucji logistycznej w Azji Południowo-
Wschodniej, Europie, Afryce i Ameryce. Strategicznie 
wybrane lokalizacje geograficzne pozwoliły zarówno 
na skuteczne zintegrowanie przebiegu działalności, 
przepływu materiału, kapitału i informacji, jak również 
zapewnienie wdrożenia własnej strategii globalizacji.

Przy wdrażaniu systemu logistycznego Grupa Tiens 
zawarła sojusz partnerski ze światowymi firmami 
logistycznymi w celu skorzystania z ich dojrzałych 
zasobów sieciowych, technologii informatycznych                              
i doświadczenia handlowego tak, aby wzmocnić globalny 
rozwój TIENS. W Chinach firma współpracuje z China Post 
Logistics przy wykonywaniu dystrybucji produktów B2C 
oraz wdrażaniu rozwiązań dla handlu elektronicznego. 
Na całym świecie Grupa Tiens współpracuje                               
z wiodącymi dostawcami usług logistycznych, takimi 
jak Sinotrans, DHL i Maersk. Umożliwia to firmie TIENS 
swobodny i bezproblemowy międzynarodowy przepływ  
produktów.

Do dziś Grupa Tiens ukończyła “System Logistyczny 
dla wyrobów zdrowotnych”, który mieści się 
w Międzynarodowym Parku Zdrowia TIENS i jest 
wspierany przez nowoczesne zakłady produkcyjne 
i zautomatyzowane magazyny. W przyszłości Grupa 
Tiens wzmocni markę Logistyki Tiens, dzięki pełnemu 
wykorzystaniu własnego zaawansowanego wyposażenia 
oraz doświadczenia.

Logistyka

Wszechstronny system
Dostawa na świecie

Automatyczny system magazynowania

Lean-Lift

Obszar inspekcji towarów do wysyłki Magazyn z wysokimi regałami

Automatyczny system magazynowania i kompletowania
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„Bogactwo z konsumpcji, większe bogactwo z operacji konsumenckich” to zasada 
uważana za wielką innowację w pracy Oddziału Sprzedaży Bezpośredniej Grupy Tiens. 
Prezes Li powiedział: „Z całą stanowczością uważam, że dzięki nieustannym staraniom 
obywatele TIENS będą mogli pomóc coraz większej liczbie osób zmienić przyszłość oraz 
przejść z biedy i słabości w bogactwo i siłę”.

Grupa Tiens skupia się przede wszystkim na sprzedaży bezpośredniej, dlatego też jej model marketingu i dystrybucji różni 
się od tradycyjnego. Model Grupy Tiens polega na tym, że klienci bezpośrednio kupują i używają produktów oraz usług 
Grupy Tiens, dzięki czemu mogą zaoszczędzić przez wyeliminowanie wydatków na obrót i magazynowanie. Efektywne 
zmniejszenie wydatków prowadzi do zwiększenia dochodu. Z tego względu Konsultanci TIENS zainteresowani są sprzedażą 
i zużywaniem większej ilości produktów i usług Grupy Tiens w celu zwiększenia korzyści.

Marketing

Zarządzaj konsumpcją
i zwiększ swoje bogactwo

W oparciu o teorię wymiany „Trzy sieci w jednej, sześć sieci w interakcji”, 
Grupa Tiens zaadaptowała różne metody – od podróży i dyskusji, 
edukacji oraz szkoleń, przez handel międzynarodowy, do wymiany 
informacji integrującej globalne zasoby klientów i Konsultantów. 
Działania te miały prowadzić do wzmocnienia konsumpcji i marketingu, 
przyciągnięcia i rozdzielenia kapitału, poprawienia rozwoju w rożnych 
profesjach, na rożnych rynkach i w rożnych regionach oraz zwiększenia 
konkurencyjności zespołów marketingowych i pojedynczych osób.                         
W rezultacie klienci i Konsultanci otrzymają możliwość zrealizowania 
celów i marzeń zawierających się w motcie: „Bogactwo z konsumpcji, 
większe bogactwo z operacji konsumenckich”. Jednocześnie będą oni 
stymulować międzynarodowy rozwój Grupy Tiens.
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Sprzedaż bezpośrednia oznacza dynamiczny i szybko 
rozwijający się kanał dystrybucji produktów i usług 
bezpośrednio do klientów przy wyeliminowaniu 
pośredników oraz ogromnych nakładów na reklamę                       
i marketing. Zaoszczędzone środki pozostają                                                 
u Konsultantów.

W sprzedaży bezpośredniej od każdej indywidualnej 
osoby zależy, jak dużo czasu i pracy poświęca na 
prowadzenie własnego biznesu. Dochód może być 
przeznaczony na pokrycie domowych wydatków lub 
wykorzystany do stworzenia dochodów na całe życie.  

Marketing sieciowy jest skutecznym sposobem na zorganizowanie działania sprzedaży 
bezpośredniej. Produkty mogą być polecane ustnie lub poprzez osobisty kontakt z ludźmi. 
Jest to biznes, który zależy od relacji i rozwoju firmy poprzez znajomych, budowanie 
zespołów, bycie mentorem i trenerem dla swojego zespołu partnerów biznesowych.

W TIENS świetne produkty prowadzą do świetnego biznesu. W grupie tej sukces nie ma granic 
i zależy od czasu oraz wysiłku włożonego w biznes. 

Jest to doskonały sposób na rozpoczęcie i posiadanie własnej działalności. 

Doskonała gama produktów opartych na liczącej 5 000 lat chińskiej kulturze ochrony 
zdrowia i współczesnych technologiach.

•	 Unikatowe produkty, które odpowiadają trzem etapom prowadzącym do równowagi: 
oczyszczanie, uzupełnianie i wzmacnianie

•	 Najlepszy plan wynagradzania w branży

•	 Wybrany przez 30 milionów rodzin na całym świecie

•	 Sieć biznesowa obejmująca ponad 190 krajów

•	 Członek Stowarzyszenia Sprzedaży Bezpośredniej w ważniejszych krajach

•	  Jedna z 500 największych firm w Chinach

•	 Ogromny potencjał finansowy

•	 Niskie nakłady na rozpoczęcie działalności

•	 Możliwość bycia własnym szefem

Sprzedaż bezpośrednia
i marketing sieciowy

Dlaczego warto budować 
działalność opartą na marketingu 

wielopoziomowym z TIENS?

MLM
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O
bchody rocznicy G

rupy Tiens

W wyniku 17 lat nieprzerwanego wzrostu Grupa Tiens była w stanie rozszerzyć struktury biznesowe na 190 
krajów, a przez to rozwinęła się do pozycji globalnego przedsiębiorstwa działającego w wielu branżach 
(np. biotechnologia, zarządzanie zdrowiem, hotelarstwo i turystyka, edukacja i szkolenia, handel 
elektroniczny, finanse i inwestycje oraz nieruchomości). Tym samym korporacja łączy kapitał przemysłowy, 
handlowy i finansowy. Zachęciła 30 milionów gospodarstw domowych do korzystania oraz sprzedawania 
produktów i usług TIENS. W ciągu tych lat TIENS utworzyła wiele strategicznych aliansów ze znanymi na 
świecie przedsiębiorstwami w celu zapewnienia wydajnego współdziałania rożnych sieci zasobów, np. sieci 
logistycznej, sieci talentów, sieci informatycznej, sieci produkcyjnej, sieci finansowej oraz promowania 
rozwoju grupy w różnych sektorach. Grupa Tiens nie tylko stworzyła znane na świecie produkty zdrowotne, 
które powstały na bazie liczącej pięć tysięcy lat chińskiej kultury ochrony zdrowia, ale również dotrzymała 
kroku gwałtownemu rozwojowi nowoczesnej filozofii zdrowia. To połączenie esencji chińskiej kultury 
ochrony zdrowia, odpowiedzialności społecznej z zamiarem rozpowszechniania współczucia stanowi 
jasny przekaz mówiący o tym, że chińskie przedsiębiorstwa nadadzą ton międzynarodowemu sektorowi 
zdrowia.

Nieograniczone sieci, nieprzerwany wzrost, globalna perspektywa i kosmopolityczna kultura stwarzają Grupie 
Tiens możliwość wprowadzenia idei branży „Doskonałego Zdrowia” na arenę międzynarodową. Tiens ma 
nadzieję na współpracę ze wszystkimi światowymi rynkami w celu zwiększenia wkładu w światowy przemysł 
zdrowia.

Sieć globalna

Rosnące Chiny - Latający Lew
Prezes Li Jinyuan spotyka się z Konsultantami

Prezes Li Jinyuan na uroczystości
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Według teorii prezesa Li Jinyuana „Trzy sieci w jednej, sześć sieci w interakcji” 
system informatyczny stanowi kluczową sieć zasobów, ponieważ informatyzacja 
silnie wesprze rozwój globalnej branży „Doskonałego Zdrowia” Grupy Tiens. 
Jako państwowe przedsiębiorstwo TIENS, w trakcie swojego globalnego 
rozwoju, przyłożyła ogromną wagę do budowy platformy informatycznej.                
W słowniku Grupy Tiens słowo informatyzacja oznacza nie tylko potężne narzędzie dla ulepszenia witalności 
i konkurencyjności przedsiębiorstwa, ale również klucz do międzynarodowych działań. Do dziś Grupa Tiens 
zainwestowała 1 mld RMB (~117 mln €) w uruchomienie i rozwój systemów informatycznych, a proces ten okazał się 
być cennym doświadczeniem, które wiodło i propagowało rozwój chińskiej branży produktów zdrowotnych.

Wraz z ewolucją strategii rozwoju globalnego biznesu 
oraz mając na uwadze 110 zagranicznych filii, Grupa Tiens 
utworzyła centrum danych w Tianjin (Chiny), Londynie 
(Wielka Brytania) Singapurze i São Paulo (Brazylia). 
Firma stosuje również sieć MPLS (Multiprotocol Label 
Switching) w celu utworzenia globalnej, prywatnej sieci 
korporacyjnej (CPN), co umożliwi oddziałom TIENS na 
świecie szybszy dostęp do systemu oraz szerszy zakres 
zastosowania. Korporacja dba o zaspokojenie własnych, 
szybko rosnących zapotrzebowań rynkowych, wspiera 
gwałtowny rozwój oraz promuje korporacyjne zarządzanie 
działalnością, osiągnięcia naukowe oraz propaguje 
informatyzację. Potwierdzeniem tego jest zainwestowanie 
w 2003 roku w rozwój systemu ERP. Stanowi on jeden 
z pierwszych projektów rozwoju informatyzacji Grupy 
Tiens. Koncentruje się przede wszystkim na wewnętrznym 
zarządzaniu zasobami ludzkimi TIENS, zarządzaniu wiedzą 
i relacjami z klientami, aby podnieść ogólny poziom 
oraz możliwości zarządzania korporacyjnego. Stała 
optymalizacja i ulepszanie wydajności systemu zapewnia 
niezbędną bazę informacyjną i zasoby talentów, które 
pozwalają na przeprowadzenie przyszłych projektów 
informatycznych Grupy Tiens.

Informatyzacja

Platforma zarządzania 
informacjami

Wysokowydajny system

W związku z rozwojem Internetu i rosnącymi 
zapotrzebowaniami strategicznymi procesu rozwoju 
modelu biznesowego, Grupa Tiens nawiązała strategiczną 
współpracę z największymi międzynarodowymi dostawcami 
oprogramowania i sprzętu komputerowego, takimi jak: 
IBM, Oracle, Interwoven, Microsoft, HP i CISCO. W oparciu 
o ewolucję niezależnych produktów korporacja wdrożyła 
szereg systemów zarządzania działalnością, np. PORTAL, 
ERP, CRM, B2B, B2C, BI, ESB i OA. Dzięki wymianie informacji 
oraz zintegrowaniu biznesu i systemów Grupa Tiens 
otrzymała możliwość i narzędzia do budowy globalnej 
marki, podejmowania strategicznych decyzji i stałego 
wprowadzania innowacji oraz stworzyła globalną platformę 
usług informatycznych opracowaną specjalnie dla TIENS. Za 
te osiągnięcia została niedawno uhonorowana wyróżnieniem 
„Top 100 przedsiębiorstw tworzących rozwiązania IT                                
w Chinach”.
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Międzynarodowe Centrum Zdrowia Tai Ji Sun, działające w ramach Międzynarodowego 
Parku Zdrowia TIENS, o powierzchni użytkowej 28 000 m², jest największą i wiodącą 
w Chinach instytucją zarządzania zdrowiem. Ta ufundowana przez Grupę Tiens 
organizacja koncentruje się na dostarczaniu ekskluzywnym klientom na świecie 
całościowych, zaawansowanych, spersonalizowanych, najwyższej jakości usług                      
z zakresu zarządzania zdrowiem.

Poprzez połączenie światowego, najbardziej zaawansowanego sprzętu, zespołu ekspertów cieszących się największym 
autorytetem, zaawansowanej filozofii usług i optymalnego ich przepływu Tai Ji Sun zostawiło konkurencję daleko w tyle.
W dziedzinie wczesnego wykrywania nowotworów rozwiązania oferowane przez Tai Ji Sun są najbardziej aktualne, 
najdokładniejsze, najsystematyczniejsze i najbardziej wszechstronne oraz najbezpieczniejsze w Chinach. Są one w stanie 
konkurować z metodami na całym świecie, dając Tai Ji Sun solidną bazę dla zapobiegania, diagnozowania, łagodzenia                                  
i leczenia nowotworów.

Tai Ji Sun

Zarządzanie zdrowiem
Tai Ji Sun – dla lepszego życia

Apartament Prezydencki Sale fitness Gabinet kosmetyczny

VIP Spa

Lobby Międzynarodowego Centrum Zdrowia Tai Ji Sun (F/1)

Mając na uwadze polepszenie możliwości wczesnego 
wykrywania i diagnozowania nowotworów Tai Ji Sun 
stworzyła strategiczne partnerstwa z wieloma światowymi 
instytutami bioterapii komórkowej w USA, Japonii i Korei 
w celu utworzenia centrum bioterapii komórkowej. W ten 
sposób liczy na znaczne polepszenie wyników wyleczeń 
chorób, takich jak: rak, cukrzyca, choroby układu krążenia, 
choroby układu odpornościowego i choroby układu 
nerwowego. Oprócz tego, firma Tai Ji Sun utworzyła 
Centrum Badania Kosmetologii Medycznej i Kosmetologii 
Anti-Aging, aby móc jak najszybciej zbadać wykorzystanie 
komórek macierzystych w kosmetologii odmładzającej                 
i medycznej.

Tai Ji Sun dąży do stworzenia światowej klasy platformy 
zarządzania ochroną zdrowia dla okresowych badań 
ogólnych, wczesnego wykrywania nowotworów                                              
i skutecznego ich leczenia.

Międzynarodowe Centrum Zdrowia Tai Ji Sun od zewnątrz



41

Tai Ji Sun jest wyposażony w wiele światowej klasy urządzeń do diagnozowania i testowania, w tym:

•	 pierwszy w Chinach aparat do tomografii, 800-warstwowy tomograf komputerowy Flash Dual-Source niemieckiej 
firmy Siemens, który emituje najmniejsze promieniowanie w grupie podobnych urządzeń i jest najlepszym 
urządzeniem do wykrywania i diagnozowania chorób wieńcowych;

•	 pierwszy w Azji rezonans magnetyczny MRI marki Panorama High Field Open (HFO) z nadprzewodzącym magnesem, 
który może dokładnie zbadać ludzkie ciało pod kątem występowania nowotworów, zatorów, zapaleń oraz kontuzji 
mięśni i kości;

•	 pierwsze w Chinach 128-warstwowe urządzenie do badań PET/CT, zaliczane do najbardziej wydajnych urządzeń 
diagnostycznych we wczesnym wykrywaniu nowotworów oraz amerykański analizator sekwencji genów ABI3500, 
który pomaga w profilaktyce nowotworowej, dzięki wynikom szacunkowym. 

•	 najbardziej zaawansowana, światowa technologia diagnozy molekularnej nowotworów, fiński system mammografii 
cyfrowej uznany przez WHO za urządzenie do diagnostyki raka sutka o najwyższym standardzie, 

•	 pierwszy w Chinach w pełni zautomatyzowany analizator biochemiczny amerykańskiej firmy Beckman Coulter, 
który może przeprowadzić testy wskaźników biochemicznych dla ponad 1 600 ludzkich wskaźników biochemicznych                    
w ponad 100 kategoriach, bez ingerencji ręcznej i zanieczyszczeń, co zwiększa dokładność wyników testów.

Pierwszy w Chinach komputer do tomografii 
GE128 PET wyprodukowany w USA

W pełni zautomatyzowany analizator 
biochemiczny amerykańskiej firmy Beckman Coulter

Po przeprowadzeniu oceny wykonanej przez zespół ekspertów 
z Union Medical College Hospital w Pekinie i Chinese PLA 
General Hospital, wyposażenie w Międzynarodowym 
Centrum Tai Ji Sun ocenione zostało na zaawansowane                                                         
w skali światowej i przyćmiło ono państwowe szpitale stopnia 
III w takich kategoriach, jak: bezpieczeństwo, dokładność, 
wydajność i ochrona środowiska.

Przez ostatnie lata Tai Ji Sun zaangażował w charakterze 
doradców ministrów zdrowia z ponad 30 krajów, zatrudnił 
18 wybitnych naukowców z Chińskiej Akademii Inżynierii                   
i 9 znawców tradycyjnej medycyny chińskiej, którzy weszli 
w skład zespołu doradców. Aby stworzyć kadrę ekspertów 
ds. zarządzania zdrowiem. Tai Ji Sun zaprosiło znanych 
na świecie ekspertów z dziedziny zarządzania zdrowiem, 
leczenia, rehabilitacji i kosmetologii z następujących krajów: 
Stany Zjednoczone, Niemcy, Wielka Brytania, Japonia, Korea, 
Tajwan i Chiny. Dodatkowo Tai Ji Sun powołał światowej klasy 
zespół ds. chirurgii kosmetycznej.

Strefa diagnostyczna dla VIPów

800-warstwowy tomograf komputerowy Flash 
Dual-Source niemieckiej firmy Siemens

Amerykański analizator sekwencji 
genów ABI 3500

Centrum zdalnej diagnostyki

Pierwszy w Azji rezonans magnetyczny MRI marki Panorama 
High Field Open (HFO) (z nadprzewodzącym magnesem)



43All-legend Doskonała obsługa
Zróżnicowany rozwój

Bazując na swoich oddziałach i platformach biznesowych w 110 krajach oraz sieci 
klientów obejmującej ponad 30 milionów gospodarstw domowych, w 2009 roku 
Grupa Tiens zainwestowała około 1,8 mld RMB (~211 mln €) w wejście na rynek 
hotelarski, w tym w konwencje, zarządzanie hotelami, turystyką, zarządzanie 
nieruchomościami oraz kulturą i komunikacją. W tym celu TIENS przekazała 
znaczne środki finansowe na budowę hoteli i rozwój marki hotelu All-legend, 
mając nadzieję na stworzenie niezawodnej, wszechstronnej marki w oparciu 
o sieć biznesową, integrującą zarządzanie hotelami, turystyką i nieruchomościami, 
kulturą oraz komunikacją. Firma oferuje klientom usługi w zakresie zarządzania 
międzynarodowym, profesjonalnym, ukierunkowanym na gościa serwisem.

W 2010 roku sześć hoteli i trzy centra konferencyjne, wystawowe i bankietowe 
były w budowie lub zostały otwarte w Międzynarodowym Parku Zdrowia TIENS 
w Tianjin. Według planów wszystkie budynki mają zostać oddane do użytku 
w 2012 roku, w tym siedmiogwiazdkowy Chinese Tang Imperial Place i Royal 
Garden Hotel, All-legend Huatang VIP Building, siedmiogwiazdkowy Spring 
Villa Hotel, All-legend Royal Spring Hotel, czterogwiazdkowy All-legend International Hotel, All-legend Business Hotel, All-
legend Conference Hotel, Economy All-legend Express Hotel, Międzynarodowe Centrum Konferencyjne TIENS na 7 000 miejsc, 
Międzynarodowe Centrum Bankietowe TIENS na 3 000 miejsc oraz wielofunkcyjne, ekologiczne, utrzymane w nowoczesnej 
stylistyce Międzynarodowe Centrum Wystawowe TIENS, jak również pierwszej klasy klub królewski – Beijing-Tianjin Assembly 
Club.

Projekt ten obejmuje ponad 2 500 pokojów dla gości, 4 600 łóżek i 6 000 miejsc do konsumpcji posiłków. Z kolei projekty 
wspierające zawierają: światowej klasy centrum zarządzania zdrowiem, królewskie spa, basen, ogród królewski, naturalną 
i ekologiczną wioskę historyczną, obiekty sportowe, centra fitness, centra wystawowe, kino 4D oraz place, obszary zieleni 
ogrody rekreacyjne o powierzchni użytkowej 200 000 m². W przyszłości zaplanowano również wybudowanie pola golfowego 
i przystani jachtowej. Warto zaznaczyć, że obiekty ujęte w projekcie mogą jednocześnie przyjąć 9 gości VIP o statusie 
prezydenta, 90 gości VIP o statusie ministra oraz 4 600 pozostałych gości, jak również zaoferować zaplecze biznesowe, 
turystyczne, konferencyjne i szkoleniowe. Oprócz tego, ten ogromny, flagowy kompleks wraz z centrum konferencyjnym może 
być wykorzystany do organizacji międzynarodowych konferencji, konwentów i światowej klasy forów na 10 000 osób.

Firma All-legend Hotel Management Company została odznaczona „Nagrodą dla najbardziej perspektywicznej państwowej 
grupy hotelowej” w trakcie gali Gold Dragon Awards 2010 oraz uznana za „Grupę hotelową o największym potencjale                              
w Chinach” na gali Chinese Hotel Gold Horse Awards 2010-2011. Po zakończeniu prac budowlanych i otwarciu pokrewnych 
budynków marka All-legend z pewnością zwróci na siebie uwagę branży. Jak głosi slogan „Serdecznie związani z All-legend”, 
w All-legend otrzymasz doskonały, spersonalizowany serwis w dobrej cenie.

All-legend Hot Spring Hotel od zewnątrz

Lobby w All-legend Royal Hot Spring Hotel

All-legend
 International

 Hotel

All-legend International Hotel został wybudowany zgodnie z najwyższymi 
standardami czterech gwiazdek i obejmuje powierzchnię 60 000 m². Posiada 
800 pokojów klasy deluxe i przytulne apartamenty utrzymane w różnej 
stylistyce. Swoim klientom oferuje również restaurację, w której serwowane 
są potrawy kuchni chińskiej i zachodniej, Restaurację Prowansalską, lobby                
z barem winnym, centrum rozrywki z możliwością karaoke, centrum fitness, 
wielofunkcyjne Międzynarodowe Centrum Bankietowe, Centrum Biznesowe, 
butiki i bankomat. Hotel zajmuje 80 000 m² terenu oraz 160 000 m² 
powierzchni użytkowej całego parku ekologicznego. Stanowi najlepszy wybór 
dla negocjacji biznesowych, spotkań, wypoczynku i rozrywki. 

Restauracja Prowansalska od zewnątrz Wnętrze Restauracji Prowansalskiej

Lobby Sala TIENS

Weranda Liliowa Przykładowy apartament
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All-legend 
Huatang VIP 

Building

All-legend Huatang VIP Building to siedmiogwiazdkowy hotel klubu 
królewskiego zajmujący powierzchnię 100 mu (~6,7 ha). Został 
wybudowany zgodnie ze stylem pałacu imperialnego dynastii Tang 
i wyposażony w najwyższej klasy, bogato urządzony apartament 
prezydencki odwzorowujący sceny z ogrodu królewskiego                                                       
i przypominający o potędze Wielkiej Dynastii Tang. Meble będące na 
wyposażeniu hotelu wykonano z drogiego drewna, które reprezentuje 
antycznego ducha i stanowi odzwierciedlenie wyjątkowego piękna.

Widok na altanę Chong Xiao Wejscie do budynku Lao Jun 

Widok na ogród

Panoramiczny rysunek kompleksu All-legend Huatang VIP Building

Widok na All-legend Huatang VIP Building
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Sala konferencyjna w Business Hotel Restauracja w Business Hotel

Pokój dwuosobowy Pokój jednoosobowy

All-legend Hot Spring Hotel od zewnątrz

All-legend 
Business Hotel

All-legend Business Hotel to wyjątkowy hotel biznesowy, który 
swoim klientom oferuje najwyższą jakość. Zajmuje powierzchnię 
21 000 m² i posiada 7 pięter. Na parterze znajduje się lobby, 
restauracja serwująca dania kuchni zachodniej, hall, sala do gry  
w szachy i karty, sklep, centrum biznesowe i sala konferencyjna. 
Na piętrach od drugiego do siódmego usytuowane zostały 
344 pokoje o różnym standardzie (pokój królewski deluxe, 
pokój standardowy deluxe, trzyosobowy pokój biznesowy, 
czteroosobowy pokój biznesowy), łącznie z 1 257 łóżkami. 
Wystrój i wnętrze hotelu bazuje na koncepcji, która łączy w sobie 
nowoczesną stylistykę  z elementami naturalnymi.

Lobby w All-legend Business Hotel

All-legend Hot Business Hotel od zewnątrz
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Sala Pekińska Centrum Wystawowe

Sala Spotkań Lobby

Międzynarodowe Centrum Konferencyjne TIENS

Nieopodal sztucznie stworzonego 
potoku znajduje się Międzynarodowe 
Centrum Konferencyjne TIENS                         
o przestrzeni użytkowej wynoszącej 
30 100 m² oraz łącznej zabudowanej 
przestrzeni 27 800 m², które swoim 
wyglądem przypomina wznoszący 
się balon z oryginalnym i luksusowym 
wystrojem oraz nowoczesną                             
i pełną wdzięku sylwetką. Służy jako 

światowej klasy ośrodek kultury współczesnej.  Zawiera zaplecze 
do organizacji przedstawień, wystaw artystycznych, pokazów 
mody, imprez rozrywkowych oraz konferencji i szkoleń. Można    
w nim zorganizować konferencje na 7 000 osób. Międzynarodowe 
Centrum Konferencyjne jest wyposażone w najbardziej 
zaawansowane, dynamiczne technologie kinowe 4D – zajmuje 
ono powierzchnię 512 m² i jest wyposażone w światowe systemy 
operacyjne i kontrolne, które pozwalają na doświadczanie systemu 
dźwięku przestrzennego.
Wielofunkcyjna Sala Szanghaj na 500 osób może być wykorzystana 
do organizacji spotkań, szkoleń, bankietów, międzynarodowych 
wystaw produktów o różnych rozmiarach i formach tak, aby 
zaspokoić określone wymagania klientów.
Oprócz tego w hotelu znajduje się wielopoziomowa Sala Spotkań 
na 1 066 miejsc. Zajmuje ona powierzchnię 1 024 m² oraz posiada 
wszechstronne zaplecze oświetleniowe i dźwiękowe. Dzięki 
systemowi do tłumaczeń symultanicznych w siedmiu językach, 
Sala Spotkań spełnia wymagania stawiane przez organizatorów 
wysokiej rangi konferencji międzynarodowych.
Światowa Sala Koncertowa TIENS o powierzchni 4 532 m² może 
jednocześnie pomieścić 4 130 osób, które z pewnością docenią 
zalety oraz wspaniałe efekty wiodących na świecie systemów 
akustycznych, wizualnych i elektrycznych. Jako wszechstronna, 
międzynarodowa platforma edukacyjna stworzona przez prezesa 
Li Jinyuana z myślą o obywatelach TIENS na całym świecie, 
Międzynarodowe Centrum Konferencyjne TIENS stanie się 
elitarnym centrum szkoleniowych Grupy Tiens.

Międzynarodowe 
Centrum 

Konferencyjne 
TIENS

Sala Szanghaj
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Międzynarodowe 

Centrum 

Wystawowe TIENS
Międzynarodowe Centrum Wystawowe 
TIENS, jeden z ważniejszych budynków na 
terenie Międzynarodowe Parku Zdrowia 
TIENS, zajmuje powierzchnię 10 000 m² 
i jest wynikiem połączenia zaawansowanego 
projektu i technologii budowlanych. 
Przypominające ziarno fasoli, przezroczyste 
centrum wystawowe należy do stylowych, 
pełnych wdzięku i nowoczesnych budynków. 
To centrum daje Grupie Tiens możliwość 
zorganizowania wystaw i uroczystości na      
1 000 osób.

Międzynarodowe Centrum Wystawowe TIENS od zewnątrz

Międzynarodowe Centrum Bankietowe TIENS od zewnątrz

Międzynarodowe 

Centrum 

Bankietowe TIENS

Międzynarodowe Centrum Bankietowe TIENS, 
wyposażone w 10 wielofunkcyjnych, luksusowych 
sal bankietowych o różnych rozmiarach i w różnej 
stylistyce, może pomieścić od 36 do 1 300 osób. 
Styl, w jakim udekorowano sale bankietowe, 
odpowiada standardom pięciogwiazdkowego 
hotelu. Wystrój centrum jest czysty, majestatyczny, 
elegancki i wygodny, a samo centrum oferuje 
usługi na światowym poziomie. Na trzecim 
piętrze znajduje się Sala Chińska, największa 
sala konferencyjna i bankietowa w Tianjin                                                                                         
z najróżnorodniejszymi funkcjami, wyposażona 
w ogromne tło LCD o powierzchni 48 m², 
zaawansowany sprzęt oświetleniowy i dźwiękowy 
oraz systemy do tłumaczeń symultanicznych                       
w wielu językach. Kopuła o profilu schodkowym ze 
zmiennymi efektami świetlnymi przypomina niebo 
z niezliczonymi gwiazdami, co podkreśla wielkość, 
wdzięk i elegancję sali.

Sala Chińska

Sala Piwoniowa
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Powszechnie wiadomo, że rozwój przedsiębiorstwa zależy od jego talentów,                     
a rozwój talentów od edukacji. Wybudowanie międzynarodowego uniwersytetu 
było wieloletnim marzeniem prezesa Li Jinyuana. Od 1996 roku Grupa Tiens 
zainwestowała łącznie 670 mln RMB (>78 mln €) w budowę Koledżu TIENS                               
w Tianjin na bazie, którego planuje utworzenie Międzynarodowego Uniwersytetu. 
Zajmie on obszar 3,2 km², a cała powierzchnia zabudowań wyniesie ponad 2,1 mln 
m². Uniwersytet ten przyjmie ponad 30 000 studentów.

Uniwersytet wyposażony będzie w zaplecze szkoleniowe, laboratoria, biblioteki 
oraz udogodnienia codziennego życia. Znajdziemy w nim również najwyższej klasy obiekty dla sportu i rozrywki, m. in. pola 
golfowe i przystanie jachtowe. Międzynarodowy Uniwersytet TIENS będzie współpracował z najsłynniejszymi światowymi 
uniwersytetami i zatrudniał najwyższej klasy międzynarodowych ekspertów zarządzania oraz metodyków, którzy 
tworzyć będą kierownictwo uczelni. Ten niezwykły zespół będzie dążyć do wyszkolenia najlepszych światowych talentów. 
Międzynarodowy Uniwersytet TIENS zaprosił 7 laureatów nagrody Nobla jako doradców i profesorów, wizytujących 
w celu przedyskutowania ścieżki rozwoju „Przemysł-Uniwersytet-Instytut”. Jednocześnie uczelnia zaprosiła światowej klasy 
ekspertów zarządzania i metodyków do pełnienia funkcji nadzorców, trenerów, a nawet dyrektorów generalnych firm, którzy 
mieliby na celu przeszkolenie studentów i zaplanowanie ich karier na najbliższe lata. Sprawi to, że utalentowane osoby 
z Międzynarodowego Uniwersytetu TIENS będą mogły stworzyć swoje kariery, znaleźć fundusze na działalność i przyczynić 
się do rozwoju grupy. W następnej kolejności Grupa Tiens rozpocznie projekt „1+1>100”. Jego celem jest przeszkolenie 
międzynarodowych talentów, które przyczynią się do rozwoju społeczeństwa.

Międzynarodowy 

Uniwersytet TIENS

Rysunek panoramiczny Międzynarodowego Uniwersytetu TIENS

Inwestycja w edukację przynosi korzyści 
zarówno państwu, jak i ludziom

W Międzynarodowym Uniwersytecie 
TIENS przewiduje się nauczanie 120 
przedmiotów w 20 rożnych szkołach, takich 
jak: Szkoła Medyczna, Szkoła Zarządzania, 
Szkoła Języków Obcych, Akademia Sztuki                                                   
i Wzornictwa, Szkoła Nauk i Technologii 
Biologicznych, Szkoła Inżynierii Elektronicznej 
i Informatycznej, Szkoła Administracji 
Przemysłowej i Handlowej. Do tego czasu 
Międzynarodowy Uniwersytet TIENS 
przeszkoli tysiące międzynarodowych, 
profesjonalnych, interdyscyplinarnych 
talentów w celu zapewniania współdziałania 
pomiędzy pracami naukowo-badawczymi, 
produkcją, inspekcją jakości, logistyką                                
i marketingiem, jak również wzmocni rozwój 
Światowej Branży Zdrowia TIENS.

Główny Budynek Administracyjny Międzynarodowego Uniwersytetu TIENS (rysunek)

Koledż TIENS

Centrum Edukacji Audio-Wizualnej TIENS

Biblioteka Koledżu TIENS
Rzut oka na Międzynarodowy Uniwersytet TIENS (rysunek)
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Muzeum 

TIENS

Propagować kulturę,
utrzymać sukces

Powstałe z inwestycji Grupy Tiens, sięgających 100 mln RMB (~12mln €), Muzeum 
TIENS stanowi duży, międzynarodowy projekt wystawowy, który łączy chińskie 
tradycyjne, estetyczne obiekty i różne, nowoczesne, zaawansowane technicznie 
metody wystawiennicze. Muzeum TIENS zajmuje obszar 6 500 m² i oferuje 
powierzchnię wystawienniczą 4 500 m². Podzielone jest na siedem głównych stref 
wystawowych: „Doskonały zespół”, „Historia rozwoju”, „Historie rozwoju działalności”, 
„Historie powodzenia”, „Wyróżnienia TIENS”, „Miłość TIENS” i „Perspektywy” oraz 
na dwie główne sale zatytułowane „Chińska kultura ochrony zdrowia” i „Wystawa 
produktów TIENS”. Przy zastosowaniu różnych zaawansowanych, multimedialnych 
i interaktywnych metod wystawienniczych, Muzeum TIENS prezentuje rozwój Grupy TIENS w ciągu ostatnich 17 lat, dając 
Grupie TIENS specjalną platformę do propagowania liczącej pięć tysięcy lat chińskiej kultury ochrony zdrowia, przedstawienia 
własnego rozwoju oraz promowania kultury TIENS.

Sala wideo Sala „Chińska kultura ochrony zdrowia” Sala „Wystawa produktów TIENS”

Strefa wystawiennicza I: Doskonały zespół Strefa wystawiennicza II: Historia rozwoju

Strefa wystawiennicza III: Historie rozwoju działalności

Strefa wystawiennicza IV: Historie powodzenia

Strefa wystawiennicza V: Wyróżnienia dla TIENS



571. Pasjonujące otwarcie działalności w Wuiqing 2. Próbując przetrwać, nie poddawaj się losowi 3. Rozwój Biowapnia TIENS 

4. Prezes Li Jinyuan sprzedaje własnego Mercedesa i kupuje mały chiński samochód Xiali, żeby być w stanie wypłacić wynagrodzenia dla pracowników

5. Działalność charytatywna 6. Latający Lew szybuje ku niebu

7. Wielkie plany na przyszłość 8. Podnoszenie chińskiej flagi 9. Solidny rozwój branży edukacyjnej

Muzeum 
TIENS

10. Bezinteresowny, o otwartym umyśle 11. Branża zdrowia dla ludzkości

12. Wsparcie dla mniejszości narodowych w Chinach 13. Wielka miłość i zrozumienie 
dla dobra publicznego

H
istorie rozw

oju Biznesu TIEN
S
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Jako państwowe przedsiębiorstwo, prowadzące działalność 
w przemyśle zdrowia, Grupa Tiens podczas wykonywania 
zrównoważonych operacji i rozwoju, aktywnie propaguje               
i wspiera cel „Życia bez dwutlenku węgla”. W ten sposób stara 
się znacznie przyczynić do ochrony i poprawy środowiska 
naturalnego.

W ciągu ostatnich lat, oprócz spełniania zapotrzebowań 
klientów, Grupa Tiens uwzględniła zasady ochrony 
środowiska w całym cyklu życia produktu. Dzięki edukowaniu 
pracowników, partnerów i opinii publicznej na temat niskiej 
emisji dwutlenku węgla i ochrony środowiska, stopniowo 
polepszyła środowisko życia społeczeństwa. W pracach 
badawczo-rozwojowych w zakresie opakowań przestrzegała 
filozofii ochrony środowiska – oszczędzała wydatki, a także 
spełniała standardy ochrony środowiska i oczekiwania 
społeczne. Dodatkowo Grupa Tiens stosuje przyjazne 
środowisku torebki na zakupy, co zmniejsza ilość odpadów. 
Zachęciła pracowników i współpracowników do uczestnictwa 
w akcjach zalesiania, zorganizowała szereg akcji oczyszczania 
środowiska oraz była orędownikiem „Ochrony wody, zieleni 
i życia z niską emisją dwutlenku węgla”. Podsumowując, 
świadomość Grupy Tiens w zakresie ochrony środowiska                                            
stanowi wzór do naśladowania we wszystkich aspektach 
życia.

W Chinach Grupa Tiens roześle „Apel o ochronę środowiska               
i oszczędzanie energii” podczas rokrocznych obchodów „Dnia 
Ziemi”, w czasie których będzie zachęcać swoich pracowników 
i partnerów do uczestnictwa w akcjach sadzenia roślin 
na terenie całych Chin. Zachęca to również partnerów do 
przeprowadzenia różnych akcji na rzecz dobra publicznego 
– z pewnością przyczynią się one do ochrony środowiska 
i upiększenia ojczyzny. Przykładowo, w mieście Xi’an 
korporacja zorganizowała kampanię „Przyjazne dla 
środowiska podróżowanie TIENS” w celu propagowania 
„Przyjaznego dla środowiska życia niską emisją dwutlenku 
węgla”. W Shanshan Dune, największym opuszczonym parku 
w Chinach, Grupa Tiens zaaranżowała obóz szkoleniowy 
zatytułowany „Ochrona środowiska jest obowiązkiem 
każdego”. Z kolei w Japonii brała aktywny udział                                                    
w „Challenge25”, imprezie wspieranej przez japoński 
rząd, która stawia sobie za cel zmniejszenie emisji gazów 
cieplarnianych. W wiosce Ikusaka, usytuowanej w regionie 
Takashi Hiroshi w Nagano-ken, Grupa Tiens podpisała „Pakt  
o ochronie zdrowia”, by przyczynić się do ochrony lasu „TIENS-
ecoca  ” o powierzchni 100 hektarów. W tym samym 

czasie wysłała lokalnych 
pracowników i partnerów 
biznesowych do uczestnictwa 
w akcjach sprzątania i sadzenia lasów w celu zwiększenia ich 
świadomości na temat ochrony środowiska lasów. Zostali oni 
ciepło przyjęci przez lokalnych mieszkańców. W Rosji Grupa 
Tiens przekazała 150 000 USD na Międzynarodowy Fundusz 
Zieleni i Ochrony Środowiska Michaiła Gorbaczowa. Kwota 
ta dofinansuje wdrożenie rożnych projektów promocyjnych 
związanych z ochroną środowiska naturalnego. Efektem 
będzie zwiększenie świadomości społeczeństwa na temat 
kwestii ekologicznych oraz możliwość promowania rozwoju 
lokalnych przedsięwzięć związanych z ochroną środowiska.

Na początku 2011 roku Grupa Tiens współpracowała 
z WWF i została członkiem stowarzyszonym Federacji 
Zrównoważonego Rozwoju WWF. Korporacja liczy na 
promowanie i wspieranie projektów ochrony środowiska          
w Chinach. Grupa Tiens brała również aktywny udział w akcji 
„Godzina dla Ziemi” – opublikowała list otwarty zatytułowany 
„Życie z niską emisją dwutlenku węgla zaczyna się ode mnie”  
i zorganizowała szereg akcji dotyczących ochrony środowiska 
oraz dobra publicznego, takich jak np. „Zielony Dom”.

W krajowej, prywatnej branży produktów zdrowotnych 
Grupa Tiens była pierwszą firmą, która zgłosiła się i pomyślnie 
przeszła certyfikację Systemu Zarządzania Środowiskiem 
ISO 14001 oraz certyfikację Bezpieczeństwa i Higieny Pracy 
OHSAS18001. Certyfikaty te firma otrzymała w 2006 i 2007 
roku. Grupa Tiens aktywnie spełnia obowiązek ochrony 
środowiska. Za priorytet stawia sobie bezpieczeństwo 
i higienę pracy pracowników. Stale zwiększa również nakłady 
na bezpieczeństwo produkcji w celu popularyzowania 
filozofii „Ekologicznej, przyjaznej dla środowiska, zdrowej, 
bezpiecznej i zgodnej współpracy”. W rezultacie firma została 
uhonorowana przez Komisję Bezpieczeństwa Ekologicznego 
ONZ i Międzynarodową Akademię Bezpieczeństwa 
Ekologicznego tytułem „Najlepsze przedsiębiorstwo 
w dziedzinie międzynarodowego bezpieczeństwa 
ekologicznego”. W 2010 roku Grupa Tiens została nagrodzona 
przez UNIDO i Światowy Chiński Związek Handlowców 
tytułem „Przedsiębiorstwo przyczyniające się do powstania 
ekologicznej cywilizacji”, a niektóre produkty otrzymały 
od Ministerstwa Ochrony Środowiska w Chinach certyfikat 
ekologicznego oznakowania produktów.

Odpowiedzialność

społeczna

Promowanie niskiej emisji dwutlenku węgla, 
oszczędności energii 

i ochrony środowiska naturalnego

Alianse biznesowe               
w imię zrównoważonego 
rozwoju 2011
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Odpowiedzialność

społeczna

Skoncentruj się na edukacji
daj iskrę nadziei

Dodatkowo Grupa Tiens otworzyła Międzynarodową Szkołę Biznesu 
TIENS, działającą w oparciu o filozofię zaawansowanej edukacji w celu 
zapewnienia kierownictwu TIENS najlepszych usług szkoleniowych. 
Od czasu otwarcia szkoła rozwinęła się do statusu centrum rozwoju 
profesjonalnego dla wyższego kierownictwa i stanowi wsparcie 
intelektualne dla rozwoju Grupy Tiens. Oprócz tego, Międzynarodowa 
Szkoła Biznesu TIENS nawiązała kontakty i współpracę z wieloma 
instytucjami szkoleń społecznych, aby stale polepszać swoje możliwości 
szkoleniowe. Obecnie projektowany jest Międzynarodowy Uniwersytet 
TIENS, którego budowa pochłonie łącznie 10 miliardów RMB (1,17 
mld €). Międzynarodowy Uniwersytet TIENS w przyszłości liczy na 
nawiązanie współpracy ze światowej renomy uniwersytetami, takimi jak: 
Uniwersytety w Cambridge, Harvardzie, Tokio i John Hopkins University. 
Grupa Tiens ma zamiar podążać obraną ścieżką „Przemysł-Uniwersytet-
Instytut” oraz rozwijać tysiące międzynarodowych, profesjonalnych 
i interdyscyplinarnych talentów.

Pan Li Jinuan, prezes Grupy Tiens, uważa, że najlepszą 
metodą na odpłacenie się państwu i społeczeństwu 
jest promowanie sektora edukacyjnego. Zgodnie                                
z wymową powiedzenia: „Lepiej nauczyć człowieka, 
jak łowić ryby, niż dać mu rybę”, datki nie mogą 
rozwiązać sedna problemów biedy, z kolei edukacja 
tworzy podstawę dla powodzenia i rozwoju całego 
kraju. Prezes Li powiedział: „Obywatele TIENS chcą 
inwestować w edukację, aby nauczyć ludzi, jak „łowić 
roby” – wszystko po to, by mogli czerpać z tego korzyści 
w przyszłości. Obywatele TIENS mocno wierzą w Wielką 
Miłość, a inwestowanie w edukację może zwiększyć 
rozwój państwa oraz promować zdrowy i zgodny rozwój 
społeczeństwa”.

Przy inwestowaniu w szkoły Grupa Tiens zawsze chętnie 
lokuje pieniądze w regionalne szkoły podstawowe 
dla mniejszości narodowych. Do tej pory otworzyła 
ona ponad 20 Szkół Wielkiej Miłości TIENS w kilku 
prowincjach i miastach, m.in. Xinjiang, Mongolia 
Wewnętrzna, Gansu, Hunan i Anhui. W 2005 rok Chińska 
Fundacja Czerwonego Krzyża, oprócz uruchomienia 
„Programu Pomocy dla Studentów TIENS” oraz 
„Zachodniego Programu Talentów TIENS”, stworzyła 
„Fundusz Miłości TIENS” o łącznym budżecie 10 mln 
RMB (~1,2 mln €). W 2007 roku Grupa Tiens przekazała 
12 milionów RMB (~1,4 mln €) na rzecz oficjalnie 
utworzonej „Chińskiej Fundacji Rozwoju Edukacji –
Program Pomocy Edukacyjnej Li Jinyuana”, mającej 
na celu rozwinięcie edukacji w Chinach. W 2010 roku 
rozpoczęła współpracę z trzema szkołami wyższymi 
w Tianjin w celu ustanowienia „Stypendium TIENS dla 
wyróżniających się studentów”. W 2011 roku zaczęła 
pracować nad projektem „Klasa Muzyczna Miłości 
TIENS”, w ramach którego szkoły potrzebujące w całym 
kraju otrzymały instrumenty i książki. Dodatkowo, 
Grupa Tiens wyznaczy najlepszych przedstawicieli 
Koledżu TIENS, aby składali oni regularne wizyty                  
w Szkołach Wielkiej Miłości TIENS w trakcie wakacji 
zimowych i letnich oraz wspierali szkoły w duchu 
filozofii Grupy Tiens.

W przypadku projektów międzynarodowych, TIENS 
ufundowała 1 000 krzeseł o wartości 10 000 USD na 
rzecz Uniwersytetu Liberyjskiego, przekazała 40 000 
USD na dwie biedne szkoły podstawowe w Ameryce 
Południowej, 10 000 USD na UNESCO, 30 000 USD 
na budowę Szkoły Wybrzeża Kości Słoniowej TIENS 
oraz 500 000 RMB (~59 000 €) na rzecz Chińskiego 
Towarzystwa Promocji Programu Guancai Komitetu 
Centralnego Komunistycznej Partii Chin na budowę 
Szkoły Podstawowej Guancai w Rwandzie w Afryce. 
TIENS wierzy, że dzięki stałemu inwestowaniu w sektor 
edukacyjny firma stworzy dzieciom z mniejszymi 

szansami warunki 
pozwalające zdobyć 
satysfakcjonujące 
wykształcenie oraz 
podaruje im lepszą 
przyszłość – w ten 
sposób wspomoże 
znaczną liczbę osób potrzebujących.

We wczesnym etapie działalności Grupa Tiens 
sama potrzebowała dużych środków finansowych, 
jednakże pan Li Jinyuan ciągle inwestował miliony 
juanów w rozwój Koledżu TIENS w Tianjin. Za zgodą 
Ministerstwa Edukacji w 1999 otwarto Koledż TIENS, 
który zmodernizowano w 2008. Obecnie jest on 
jedyną szkołą wyższą w Tianjin. Do tej pory Grupa 
Tiens zainwestowała łącznie 670 mln RMB (>78 mln €) 
w rozwój Koledżu TIENS w Tianjin. Dzisiaj koledż oferuje 
naukę 24 podstawowych przedmiotów spełniających 
wymagania rynku oraz kształci około 4 000 studentów 
z 23 prowincji, gmin i autonomicznych regionów Chin.
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Choć w ciągu 10 lat Grupa Tiens miała wzloty i upadki, firma ta zawsze 
skupiała swoją uwagę na społecznej odpowiedzialności i działała 
zgodnie z jej zasadami. „Od społeczeństwa, dla społeczeństwa” – 
Grupa Tiens oddana jest polepszaniu dobra publicznego w Chinach                                         
i na całym świecie. Do dziś firma zainwestowała 1,5 mld RMB (~176 mln 
€) w projekty pomocy charytatywnej i projekty dla dobra publicznego. 

Odpowiedzialność

społeczna

Konferencja prasowa, na której przedstawiono Raport ze Społecznej Odpowiedzialności Grupy Tiens w 2011 r.

Wyrażanie wdzięczności za 
miłość do społeczeństwa

Grupa Tiens zawsze wspiera wszystkie narodowości żyjące               
w Chinach, zwłaszcza te na obszarach granicznych. W 2011 
roku firma pomogła 100 studentom z 10 grup etnicznych,               
w tym z Tybetu. Grupa Tiens przekazała Tybetowi 4 mln RMB 
na wsparcie lokalnej edukacji i ludzi potrzebujących.

Statystyki ze stycznia 2005 roku pokazały, że Grupa Tiens 
przekazała pieniądze i materiały o wartości około 4 milionów 
RMB (0,47mln €) na rejony dotknięte tsunami w Indonezji.

11 marca 2011 roku potężne trzęsienie ziemi o sile 9 stopni 
uderzyło w Japonię, tworząc falę tsunami, która doprowadziła 
do wycieku nuklearnego z kilku uszkodzonych elektrowni 
atomowych. Japonia doświadczyła ogromnych strat w ludziach 
i mieniu. Pod przewodnictwem prezesa Li Jinyuana Grupa 
Tiens zmobilizowała obywateli TIENS na całym świecie do 
okazania współczucia i szybkiej pomocy. Blisko 150 000 
RMB (~18 000 €) przekazanych zostało japońskich kolegom 
i partnerom, których dotknęła ta tragedia. Dnia 24 marca 
miało miejsce trzęsienie ziemi w Birmie o sile 7,2. Wkrótce 
potem Grupa Tiens ofiarowała regionowi pomoc finansową 
w wysokości 152 688 RMB. Grupa Tiens przekazuje datki 
dla pracowników i partnerów w dotkniętej trzęsieniem ziemi 
Japonii.
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Wsparcie
 i działania

Opiekuńczy Lider  – uhonorowany 
wieloma wyróżnieniami

W trakcie internacjonalizacji Grupa Tiens nawiązała przyjaźnie                  
z osobami z rożnych grup społecznych w celu promowania 
liczącej pięć tysięcy lat chińskiej kultury zdrowia i kultury samego 
TIENS: „Czuj, Twórz, Szerz Miłość”. Do dnia dzisiejszego firma 
stworzyła silne relacje z dygnitarzami, mediami i branżowymi 
stowarzyszeniami z rożnych krajów poprzez polepszenie komunikacji i pogłębienie wzajemnego   
zrozumienia. Będąc pozarządowym ambasadorem, Grupa Tiens ustanowiła więzi przyjaźni i pomaga ludziom 
na całym świecie zrozumieć firmę TIENS i chińską kulturę. 

Podpisy Liderów pod „Pucharem Weteranów TIENS” w turnieju tenisa:
Li Ruihuan, Li Lanquing, Luo Gan, Li Tieying, Zhang Baifa, Yuan Weimin, He Zhenliang, Wu Lianyuan, Wan Jifei, Zhang Jinmin, Bai Jiefu

Pan Li Jinyuan, Prezes Grupy Tiens jest przyjmowany przez 
liderów kraju, w tym Hu Jintao, Sekretarza Generalnego 

Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Chin 
i Prezydenta Chin

Jiang Zemina, były Sekretarz Generalnego Komitetu 
Centralnego Komunistycznej Partii Chin, były Prezydent Chin 

i Prezes Li Jinyuan podają sobie ręce

Pan Wu Bangguo, Prezes Naczelnej Izby Narodowego 
Kongresu Ludowego i Pan Li Jinyuan, Prezes Grupy Tiens

Xi Jinping, Narodowy Wiceprzewodniczący Stałej Komisji 
Centralnego Biura Politycznego i Prezes Li Jinyuan 

- zdjęcie grupowe

Jia Qinglin, Przewodniczący Komitetu Centralnego 
Komunistycznej Partii Chin ściska rękę Prezesowi Li 

Jinyuanowi

LLi Changchun, członek Stałej Komisji Biura Politycznego 
Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Chin

 i Prezes Li Jinyuan
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He Guoqiang, członek Stałej Komisji Biura Politycznego 
Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Chin i Sekretarz 
Komitetu Centralnego ds. Inspekcji Dyscypliny wręcza medal 

Prezesowi Li Jinyuanowi.

Zhang Gaoli, członek Stałej Komisji Biura Politycznego 
Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Chin i Sekretarz 

Komitetu Samorządowego Tianjin Komunistycznej Partii 
Chin gratuluje Prezesowi Li Jinyuanowi po otrzymaniu 

nagrody „Move Tianjin”.

Zdjęcie grupowe Huai Liangyu, Wicepremiera Rady Państwa, 
Gu Xiuliana, Wiceprezesa Narodowego Kongresu Ludowego, 
Luo Haocaia, Wiceprezesa Ludowej Politycznej Konferencji 
Konsultatywnej Chin (CPPCC), Deng Pufanga, Wiceprezesa 

CPPCC, przedstawicieli Ministerstwa Sprawiedliwości 
i przedstawicieli chińskich przedsiębiorstw razem 

z Prezesem Li Jinyuanem

Zdjęcie grupowe Li Bina, Prezesa Narodowej Komisji ds. 
Społeczeństwa i Rodziny, Gou Lijuna, stałego członka 

Komitetu Samorządowego Tianjin przy Komunistycznej Partii 
Chin i Sekretarza Komisji Roboczej ds. Edukacji w Tianjin, 
Yuana Tongli, Sekretarza Generalnego Rady Samorządowej 

Tianjin oraz Prezesa Li Jinyuana

Qian Xinzhong, były Minister Zdrowia i Chai Zemin, były 
Ambasador Chin w Stanach Zjednoczonych z Prezesem Li 

Jinyuanem.

Xing Yuanmin, Przewodniczący Ludowej Politycznej 
Konferencji Konsultatywnej Chin w Tianjin Komitetu 

Centralnego Komunistycznej Partii Chin i Prezes Li Jinyuan

Isma’il Tiliwaldi, Wiceprzewodniczący Izby Stałej 
Narodowego Kongresu Ludowego i Prezes Li Jinyuan

Hua Jianmin, Wiceprzewodniczący Izby Stałej Narodowego 
Kongresu Ludowego i Prezes Li Jinyuan

Zhang Meiying, Wiceprzewodnicząca  Ludowej Politycznej 
Konferencji Konsultatywnej Chin i Pan Li Jinyuan, Prezes 

Grupy Tiens wspólnie odsłaniają tablicę

Yang Dongliang, Zastępca Mera Miasta Tianjin 
i Prezes Li Jinyuan

Wang Jinping, Prezes Ustawodawczego Yuan na Tajwanie 
i Prezes Li Jinyuan

He Zhenliang, Honorowy Prezydent Chińskiego Komitetu 
Olimpijskiego i członek Międzynarodowego Komitetu 
Olimpijskiego wraz z żoną prowadzą wizytę delegacji                   

w Grupie Tiens
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Wymiany

międzynarodowe

Ziarno przyjaźni
zakwita na świecie

Nguyen Minh Triet, były Prezydent Wietnamu odwiedza 
oddział Grupy Tiens i bazę produkcyjną w Wietnamie

John Agyekum Kufuor, były Prezydent Ghany 
i Prezes Li Jinyuan

Zdjęcie grupowe Oluseguna Obasanjo, byłego Prezydenta 
Nigerii i Pierwszej Damy z Prezesem Li Jinyuanem

Umaru Musa Yar’Adua, były Prezydent Nigerii 
i Prezes Li Jinyuan

Gloria Macapagal-Arroyo, Prezydent Filipin 
i Prezes Li Jinyuan

Amadou Toumani Touré, Prezydent Republiki Mali 
i Prezes Li Jinyuan

Alejandro Toledo, były Prezydent Peru i Prezes Li Jinyuan Thein Sein, były Prezydent Birmy i Prezes Li Jinyuan

Michaił Gorbaczow, były Prezydent Związku Radzieckiego 
i Prezes Li Jinyuan

Megawati Sukarnoputri, była Prezydent Indonezji 
i Prezes Li Jinyuan

Shaukat Aziz, były Premier Pakistanu i Prezes Li Jinyuan Chavalit Yongchaiyudh, były Premier Tajlandii 
i Prezes Li Jinyuan
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Tun Mahathir bin Mohamad, były Premier Malezji 
i Prezes Li Jinyuan

Henry Kissinger, były amerykański Sekretarz Stanu 
i Prezes Li Jinyuan

Gary Locke, były Minister Handlu Stanów Zjednoczonych 
i Prezes Li Jinyuan

Goodluck Jonathan, Prezydent Nigerii i Prezes Li Jinyuan

Noli de Castro, były Wiceprezydent Filipin i Prezes Li Jinyuan Vladimir Lukin, Wiceprzewodniczący Dumy Państwowej 
i Prezes Li Jinyuan

Zdjęcie grupowe (od lewej): Li Jinyuan, Prezes Grupy 
Tiens, Neil Offen, Światowa Federacja Związków Sprzedaży 

Bezpośredniej (WFDSA) i Donald Louis Evans, były 
amerykański Minister Handlu

Prezes Li Jinyuan i laureat nagrody Nobla Mohammad Yunus 
na spotkaniu Rady WFDSA CEO

 Główny Mnich Tajlandii i Prezes Li Jinyuan Changsuri, naczelnik świątyni Fahuajing i Prezes Li Jinyuan

Leonid Krawczuk, były Prezydent Ukrainy i Prezes Li Jinyuan Prezes Blumberg School przy Departamencie Zdrowia 
Publicznego w John Hopkins University prowadzi wizytę 

delegacji w Grupie Tiens
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Wyróżnienia 

dla TIENS

Działania o najwyższym 
standardzie i uznanie społeczne

Dzięki przestrzeganiu naczelnej filozofii „Promowanie zdrowia na świecie, 

służenie społeczeństwu, rozwijanie biznesu i przysługiwanie się państwu” 

Prezes Li Jinyuan sprawił, że Grupa Tiens otrzymała dużą ilość ważnych, 

krajowych i międzynarodowych nagród, certyfikatów i wyróżnień.

Wyróżnienia dla Prezesa (ostatnie nagrody)

2011

Powołany na stanowisko Dyrektora
Czerwonego Krzyża w Chinach

2010

Uhonorowany tytułem „Przyja-
ciel Tworzenia Partii”

Zdobywca „Certyfikatu za wspieranie Rady 
Państwa”

Uhonorowany tytułem „Najbardziej 
wspaniałomyślny przedsiębiorca w Chinach 
2010”

Uhonorowany tytułem „Najwybitniejszy 
przedsiębiorca w Chinach 2010”

Uhonorowany tytułem „Top 10 najbardziej wpływowych 
chińskich liderów świata”

Uhonorowany „Nagrodą za wybitny wkład w wysoko 
zaawansowaną branżę spożywczą w Tianjin 2008-2009”

Powołany na stanowisko wiceprezesa Chińskiej Rady ds. 
Promocji i Handlu Zagranicznego

2009

Trzy razy uhonorowany przez Radę Narodową 
tytułem „Autorytet dla narodowej solidarności 
i rozwoju Chin” (1999, 2004 i 2009)
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Uhonorowany tytułem „Wspaniałe 60 
lat - Top 10 najważniejszych postaci            
w chińskiej branży produktów zdrowia”

Uhonorowany tytułem „Top 10 
najważniejszych postaci w azjatyckiej branży 
produktów zdrowia”

Uhonorowany tytułem „Top 10 
najbardziej modelowych chińskich 
przedsiębiorstw”

Uhonorowany tytułem „Wybitny narodowy 
przedsiębiorca w tworzeniu biznesu”

Uhonorowany „Nagrodą za pionierskie i innowacyjne 
rozwiązania w chińskim przemyśle zdrowia”

Uhonorowany tytułem „10 najważniejszych nowych 
postaci w Chinach”

Uhonorowany tytułem „Chiński 
przedsiębiorca wykazujący 
największe zainteresowanie 
rozwojem pracowników 2009”

Uhonorowany tytułem „Postać 
przyczyniająca się do rozwoju Tianjin” 
na obchodach 60. rocznicy utworzenia 
Chińskiej Republiki Ludowej pod tytułem 
„Duma rzeki Haihe”

Zdobywca „Nagrody za wybitny wkład 
w działania charytatywne w Chinach”

Uhonorowany tytułem 
„Najwybitniejszy przedsiębiorca 2008”

Uhonorowany tytułem 
„Top 10 wiodących 
przedsiębiorców 2009”

Uhonorowany tytułem „Top 10 
ambasadorów dobroczynności 2008-2009”

2006

Zdobywca „Nagrody za doskonałe osiągnięcia w badaniach naukowych nad ekologicznymi i zielonymi produktami 
w 6. konkursie inwestycji i innowacyjności Stowarzyszenia Naukowego przy UNESCO”
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W krajowej, prywatnej branży produktów zdrowotnych Grupa Tiens była pierwszą firmą, która zgłosiła 
się i pomyślnie przeszła certyfikację Systemu Zarządzania Środowiskiem ISO 14001 oraz certyfikację 
Bezpieczeństwa i Higieny Pracy OHSAS18001. Oprócz tego, że Grupa Tiens bierze odpowiedzialność za 
ochronę środowiska, podkreśla również zasady bezpieczeństwa i higieny pracy. Firma stale zwiększa 
nakłady na bezpieczeństwo produkcji w celu promowania „zielonej, przyjaznej dla środowiska, zdrowej, 
bezpiecznej i harmonijnej” koncepcji biznesu. W rezultacie Grupa Tiens została uhonorowana przez Komisję 
Bezpieczeństwa Ekologicznego ONZ i Międzynarodową Akademię Bezpieczeństwa Ekologicznego tytułem 
„Najlepsze przedsiębiorstwo w dziedzinie międzynarodowego bezpieczeństwa ekologicznego”. W 2010 
roku Grupa Tiens została uhonorowana przez UNIDO i Światowy Chiński Związek Handlowców tytułem 
„Przedsiębiorstwo przyczyniające się do powstania ekologicznej cywilizacji”, a niektóre produkty otrzymały 
w Chinach Certyfikat ekologicznego oznakowania produktów od Ministerstwa Ochrony Środowiska.

Rozwój Grupy Tiens opiera się na jasnej polityce Chin, wsparciu od rządu i przyjaciół z różnych grup społecznych. Obecnie, 
licząca 17 lat Grupa Tiens, znalazła nowe możliwości dla rozwoju w większej strefie wzrostu. Wszyscy obywatele TIENS 
będą dalej szli drogą globalizacji, ulepszając możliwości firmy w zakresie innowacji i zarządzania na podstawie strategii 
rozwoju „Branży Doskonałego Zdrowia” Prezesa Li Jinyuana, aby stworzyć punkt odniesienia dla branży oraz sprawić, by 
Grupa Tiens stała się marką międzynarodową i dążyła do znalezienia się w rankingu „Global Fortune 500”.
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Najważniejsze certyfikaty

OHSAS18001 Certyfikat 
Bezpieczeństwa i Higieny 
Pracy

ISO14001 Certyfikat 
Systemu Zarządzania 
Środowiskiem

 „Nagroda dla Top 100 chińskich dostawców 
zielonych produktów i firm przyczyniających się do 
rozwoju zielonej cywilizacji 2010”

Chiński certyfikat 
ekologicznego 
oznakowania produktów

Świadectwo uczestnictwa 
w akcji „Godzina dla 
Ziemi 2011”

Wyróżnienia dla Grupy Tiens (wybrane przykłady)

2011

2010

2009

 Znak handlowy TIENS otrzymał 
wyróżnienie „Rozpoznawalny Chiński 
Znak Handlowy” wydany przez 
Administrację Państwową ds. Przemysłu 
i Handlu

 „Nagroda za wybitne zarządzanie 
wręczona na 2. gali nagród za zarządzanie 
nauką”

Certyfikat „Top 500 
najbardziej wartościowych 
marek w Chinach”

Certyfikat „Top 10 wiodących 
marek w azjatyckiej branży 
zdrowia”

Top 500 najbardziej wartościowych 
marek w Chinach
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