
LUF – Euro Sp. z o.o. 

System Comarch CDN XL okazał się jedynym systemem, który spełniał wszystkie warunki i 

oczekiwania stawiane przez firmę LUF – Euro. Dodatkowo system jest wdrożony zarówno w języku 

polskim jak i angielskim przez co władze spółki mogą kontrolować aktualne działania prowadzone 

przez firmę.  

„System Comarch CDN XL okazał się systemem, który sprawdza się w naszej firmie. Dzięki niemu 

usprawniliśmy wiele procesów biznesowych.”  

- Marcin Wrzeszcz – Specjalista ds. Informatyki 

O firmie 

Lucky Union Foods rozpoczęło swoją działalność w 1992 roku 

jako wiodący producent i eksporter produktów na bazie SURIMI. 

LUCKY UNION FOODS CO. LTD. jest tajlandzko-koreańska  spółką 

"joint venture". Tajlandzkim udziałowcem jest firma Thai Union 

Frozen (TUF). Natomiast koreańskimi udziałowcami są firmy LG i 

SAMHO. W 2003 roku firma LUF zdecydowała się wybudować 

nowy zakład z produkcją przeznaczoną na rynek Unii 

Europejskiej. Na lokalizację nowego zakładu wybrano Polskę. W efekcie długich konsultacji, zarząd 

zadecydował o utworzeniu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z polskim udziałowcem - firmą 

EUROFISH. Na dokładną lokalizację zakładu wybrano Goleniowski Park Przemysłowy koło Szczecina w 

województwie zachodniopomorskim. 

Sytuacja biznesowa przed implementacją systemu - wyzwania 

Firma w 2008 roku otworzyła fabrykę w Goleniowskim Parku 

Przemysłowym i potrzebowała zintegrowanego systemu informatycznego 

do zarządzania. Po długich i szczegółowych rozmowach dotyczących 

systemu informatycznego firma zdecydowała się na współpracę z firmą 

Primaco i zakup systemu Comarch CDN XL, który idealnie wpasował się w 

branżę spożywczą i specyfikę działalności firmy LUF. 

Rozwiązanie 

Wdrożenie systemu ERP spowodowało wiele ułatwień w funkcjonowaniu firmy. Wiele procesów 

biznesowych zostało zautomazywanych poprzez wdrożenie systemu Comarch CDN XL przez firmę 

Primaco – Złotego Partnera COMARCH. Dzięki modułom takim jak: Sprzedaż, Zamówienia, 

Księgowość, Kadry i Płace oraz Środki Trwałe obieg dokumentów stał się bardziej czytelny. Wdrożona 

została również wersja anglojęzyczna systemu Comarch CDN XL, dla zarządu anglojęzycznego. System 

ułatwia bezpośrednie kontrolowanie efektywności działu handlowego w firmie. Z racji na szczególną 

specyfikę firmy z branży spożywczej oraz szczegółową produkcję produktów spożywczych, wdrożenie 

było bardzo czasochłonne aczkolwiek przyniosło firmie ogrom korzyści biznesowych. 



Korzyści 

Wdrożenie zostało przeprowadzone przez firmę Primaco, która prócz 

technicznej wiedzy dotyczącej oprogramowania udzielała wskazówek 

merytorycznych dotyczących funkcjonowania Comarch CDN XL w branży 

spożywczej. Niewątpliwymi korzyściami jest dwujęzyczność systemu, 

która w firmie LUF była rzeczą priorytetową. Zarządzanie procesami 

logistycznymi jak i handlowymi w firmie zostało znacznie usprawnione. 

Zmniejszył się czas pracy pracowników, którzy byli odpowiedzialni za prawidłową współpracę na linii 

producent – odbiorca finalny. Przez takie działanie zmniejszyła się ilość składanych reklamacji przez 

kontrahentów oraz zwiększyło się zadowolenie klientów. 

Dane klienta: 

LUF – Euro Sp. z o.o. 

Łozienica ul. Nowa 7 

72-100 Goleniów 

tel. (091) 419 42 00 

www.luf-euro.pl  

 

Firma wdrażająca: 

Primaco Sp. z o.o. 

ul. Słoneczna 7 

72-010 Police 

tel. (091) 46 94 260 

fax. (091) 46 47 847 

www.primaco.pl 

 

 


