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Firma powstała w 1979 roku jako BIOWIN. Jej historia jest w istocie opowieścią o rodzinnych 

marzeniach, które udało się urzeczywistnić, o pasji dawania ludziom możliwości cieszenia się tym, co 

wyraża firmowe hasło: …bo domowe jest lepsze! W związku z nieustannie poszerzającą się ofertą 

produktów browarniczo-spożywczych, specjalnie dla nich wprowadzona została marka BROWIN. 

Nazwa ta stała się również nową nazwą spółki. Aktualnie firma jest właścicielem marek: BIOWIN 

| BROWIN – wszelkie niezbędne akcesoria do przetwórstwa domowego: wędliniarskie, winiarskie, 

piekarnicze, piwowarskie, serowarskie, przetwórcze oraz gorzelnicze; BIOOGRÓD – akcesoria 

ogrodnicze; BIOTERM | SOENS | 2measure – urządzenia pomiarowe. Produkty firmy dostępne są 

zarówno w kraju – w sieciach marketów oraz w sklepach branżowych, jak i na rynkach europejskich, na 

których BROWIN coraz wyraźniej zaznacza swoją obecność, sukcesywnie zwiększając eksport. 

BROWIN czerpie z najlepszych tradycji kulinarnych, przede wszystkim stanowiących o wyjątkowości 

polskiej kuchni, a jednocześnie stawia na nowoczesne rozwiązania, które podnoszą atrakcyjność 

oferowanych produktów i wychodzą naprzeciw oczekiwaniom najbardziej wymagających klientów. 

Dlatego też jako pracodawca BROWIN jest otwarty dla osób ceniących sobie podobne wartości, 

gotowych tworzyć smaczne i bezpieczne dla zdrowia domowe wyroby, oparte na naturalnych 

składnikach. To dobre miejsce dla ludzi z energią i pomysłami, chcących realizować się zawodowo 

choćby w obszarze szeroko rozumianej sprzedaży czy logistyki. Mile widziani są tu także pasjonaci 

zainteresowani rozwojem myśli technologicznej. – m.in. absolwenci uczelni, którzy chcą zdobywać 

praktyczne umiejętności i wykazywać się kreatywnością, doskonaląc produkty oraz tworząc nowe, 

innowacyjne projekty w zespole R&D.  

W centrum swojej uwagi firma stawia styl życia „ze smakiem”, przyjazny środowisku i przynoszący 

satysfakcję z codziennej aktywności w domu i w ogrodzie. Znajduje to odzwierciedlenie w bogatym 

i zróżnicowanym asortymencie, w prowadzonych działaniach badawczych, w cieszących się coraz 

większym zainteresowaniem szkoleniach, pokazach czy różnego rodzaju eventach.  

BROWIN zatrudnia niemal dwustu pracowników, posiada własne laboratorium mikrobiologiczne, a także 

wdrożony system HACCP. Dysponuje rozbudowanym działem produkcyjnym, centrum magazynowym 

oraz własnym transportem. W salonie firmowym można nie tylko zapoznać się z dostępnym 

asortymentem, dokonać zakupu czy wypożyczyć potrzebny sprzęt – to także miejsce spotkań 

miłośników domowych wyrobów pod szyldem DIY.  

Rozwój firmy opiera się na produkcji, sprzedaży oraz edukacji, na ciągłym wzbogacaniu oferty 

i budowaniu platformy wiedzy. Klienci BROWINu mogą korzystać z bezpłatnego „kanału” poradnictwa 

bezpośredniego i internetowego, prowadzonego przez firmowych ekspertów. W siedzibie firmy każdego 

roku organizowany jest cykl comiesięcznych spotkań szkoleniowych. Są to tematyczne warsztaty 

z zakresu domowego wyrobu win, piw czy mocniejszych trunków, wędliniarstwa, serowarstwa, 

przetwórstwa itp. Firma chętnie dzieli się wiedzą i pomaga, ale także sama czerpie inspiracje od swoich 

klientów, bo zawsze może być jeszcze smaczniej, wygodniej i lepiej, a wspólnie łatwiej osiągnąć efekty, 

które służą wszystkim. Ta idea kształtuje wyjątkowy charakter BROWINu, który konsekwentnie 

inwestuje w rozwój swojego potencjału, dbając o coraz wyższą jakość zarówno wprowadzanych na 

rynek produktów, jak i kontaktów biznesowych w relacjach B2B oraz B2C.  

http://www.browin.pl/

