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Informacja prasowa 

CSR w dobie koronawirusa. 38 Content Communication dla Enbio Group AG 

Firma Enbio Group AG dołączyła do grona klientów 38 Content Communication. Agencja odpowiada 

za projektową obsługę komunikacyjną firmy, w tym komunikację CSR oraz działania z zakresu media 

relations. Współpracę nawiązano w drodze rekomendacji. Strony nie informują na jaki okres zawarto 

umowę. 

Działania po stronie Enbio Group AG realizuje Kamil Sikorski (Dyrektor ds. Rozwoju Biznesu). Z ramienia 

agencji za realizację działań odpowiada zespół: Justyna Giers oraz Nikodem Chudzik.  

Firma Enbio Group AG posiada ponad 25-

letnie doświadczenie w obszarze 

biotechnologii, samodzielnie konstruując i patentując m.in. najnowocześniejsze urządzenia do 

profesjonalnej sterylizacji. Autoklawy firmy Enbio Group AG wykorzystywane są m.in. w medycynie, 

przemyśle, branży kosmetycznej, studiach tatuażu oraz laboratoriach. Urządzenia te należą do jednych 

z najpopularniejszych w Europie. 

Enbio Group od początku swojej działalności aktywnie włącza się w edukowanie z zakresu zasad 

higieny, dezynfekcji oraz sterylizacji. Firma uruchomiła w Europie – Enbio Academy, w ramach której 

prowadzi szereg działań edukacyjnych dla właścicieli salonów kosmetycznych, salonów tatuażu, 

piercingu, lekarzy podologów oraz wszystkich osób zainteresowanych zagadnieniem higieny 

w biznesie. 

Ponadto firma włączyła się również w pomoc w walce z pandemią koronawirusa. W marcu 

informowaliśmy o darmowym przekazaniu 100 nowoczesnych autoklawów Enbio S m.in. do polskich 

szpitali zakaźnych bezpośrednio zaangażowanych w pomoc pacjentom z COVID-19. 
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Agencja 38 Content Communication, będąca częścią 38 Group, to zespół 

ekspertów z branży mediów. Agencja powstała w 2010 roku, zatrudnia obecnie 

ponad 40 osób w biurach w Łodzi oraz w Warszawie. Prezesem Zarządu jest 

Katarzyna Życińska, która posiada ponad 20-letnie doświadczenie w branży 

mediowej i marketingowej zdobyte m.in. w Grupie Starcom MediaVest, 

EuroZet oraz firmie FERAX. Obecnie w gronie klientów 38 Content Communication znajdują się m.in. 

następujące firmy i marki: Grupa Atlas, Bausch Health, Centrum Medyczne Damiana, Energia Polska, 

Iron Mountain Polska, Laveo, KIDS&Co., Ministerstwo Cyfryzacji, New Work Grupa Orbis oraz 

Pizzaportal.pl. 

Więcej informacji: 38contentcommunication.pl 

http://38contentcommunication.pl/

