
150 lat sprawiania, by 
życie brzmiało lepiej



“Rozwój świata zależy od 
komunikacji”

– C.F. Tietgen, 1869

Łączymy ludzi na całym 
świecie
 

W 1869 roku nasz założyciel C.F. Tietgen przewidział 
świat bardziej połączonym. Od tego momentu nasza 
ambitna podróż zabrała nas od kabli telegraficznych 
poprzez fale radiowe i obecnie do inteligentnej inżynierii 
dźwięku. Ponieważ mechanika współczesnej komunikacji 
gwałtownie się zmieniła, my pozostaliśmy elastyczni i na 
każdym kroku dostrzegamy nowe możliwości. 

1869

2019

Kod Morse’a Fale Radiowe Zaawansowana Technologia Audio
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Kim jesteśmy?
Gdy nasza podróż się rozpoczęła, byliśmy pionierami i podejmowaliśmy ryzyko. Płynęliśmy przez ocean 
i wędrowaliśmy przez arktyczną tundrę syberyjską, aby położyć podwaliny pod naszą przełomową 
linię telegraficzną. Byliśmy partnerami dyplomatycznymi podczas negocjacji z królami, rządami i 
organizacjami w celu wprowadzenia naszych rozwiązań na cały świat. Dziś nadal określa to, kim jesteśmy. 

Nasza przeszłość jest naszą inspiracją. Jesteśmy programistami, projektantami, realizatorami dźwięku i 
specjalistami od marketingu, których pasją jest przekształcanie życia. Jesteśmy fachowcami od ludzkiego 
ucha, dźwięku, technologii bezprzewodowej i miniaturyzacji, którzy chcą, aby życie osób z ubytkiem 
słuchu brzmiało lepiej w miejscu pracy, na świeżym powietrzu i w codziennym funkcjonowaniu. Łącząc 
wszystkie te cechy ze sobą,  dzisiaj nadal kreujemy nowe trendy i pomagamy ludziom słyszeć więcej, 
robić więcej i żyć bardziej niż kiedykolwiek uważali za możliwe.

20191869
Wciąż łączy ludzi

GN nadal przekształca komunikację w 
miejscu pracy, przemyśle medycznym 
i konsumenckim, dostarczając 
inteligentne rozwiązania audio milionom 
ludzi na całym świecie.

Rozpoczęliśmy globalnie

C.F. Tietgen założył Great Northern Telegraph 
Company i wykorzystał swoje umiejętności 
dyplomatyczne, aby pomóc ludziom 
komunikować się, budując sieć telegraficzną 
na półkuli północnej.

Oficerowie ze statku Tordenskjold
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Grupa GN: 
Oferujemy inteligentne rozwiązania audio, które 
pozwalają słyszeć, robić więcej i żyć bardziej

Medyczny Konsumencki Profesionalny Mundurowy

ReSound został założony w 1984 roku w 
USA, a dołączył do GN w 1999 roku, aby stać 
się wiodącą marką aparatów słuchowych 
Grupy. Innowacyjne rozwiązania ReSound 
łączą oryginalne myślenie i design z solidną 
technologią - wszystkie oparte na głębokiej 
analizie audiologicznej i zrozumieniu 
użytkowników aparatów słuchowych.

Interton został założony w 
1962 roku w Niemczech, 
a dołączył do GN w 2005 
roku. Interton oferuje 
zaawansowaną i sprawdzoną 
technologię GN w 
podstawowych rozwiązaniach, 
w celu zapewnienia osobom z 
ubytkiem słuchu niedrogiego, 
łatwego w użyciu aparatu 
słuchowego.

Grupa Audigy 
została założona 
w 2004 roku w 
USA i dołączyła 
do GN w 2016 
roku, aby wesprzeć 
rozwiązania 
biznesowe i 
zarządzanie 
wydajnością 
protetyków słuchu.

Firma Beltone została 
założona w 1940 r. w USA i 
dołączyła do GN w 2000 r., 
aby zapewnić wysokiej jakości 
spersonalizowaną opiekę 
słuchową wraz z technicznie 
optymalnymi aparatami 
słuchowymi. Dziś wiodące 
w branży produkty, usługi i 
wsparcie firmy Beltone są 
dostarczane przez ponad 1500 
biur w całej Ameryce Północnej.

Jabra została założona w 1993 r. w USA, a dołączyła do GN w 2000 r., aby 
stać się wiodącą marką Grupy GN i w branży zestawów słuchawkowych 
dla profesjonalistów i konsumentów indywidualnych. Jabra zapewnia 
najbardziej zaawansowane technicznie rozwiązania zestawów 
słuchawkowych i głośnomówiących, opartych na unikalnych możliwościach 
dźwiękowych, zaprojektowane tak, aby pasowały do celu, w jakim będą 
używane.

BlueParrott został 
założony w 1989 r. 
w USA, a dołączył 
do GN w 2016 roku, 
oferując znakomitą 
słuchawkową 
technologię 
redukcji szumów 
i jakość połączeń 
w środowiskach o 
wysokim poziomie 
hałasu.

FalCom został 
założony przez 
GN w 2018 roku, 
aby oferować 
zaawansowane 
i opatentowane 
rozwiązania w 
zakresie komunikacji 
i ochrony słuchu 
zaprojektowane 
specjalnie dla służb 
mundurowych.
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Od samego początku nasz cel był międzynarodowy. 
W 1869r. postanowiliśmy zbudować pionierską linię 
telegraficzną przez Syberię do Chin, dalej łączącą się z 
obiema Amerykami. Zamiast 6-8 tygodni oczekiwania na 
wiadomość można było ją skrócić do kilku minut. Kiedy 
opracowaliśmy naszą chińską książkę kodów, wszyscy mieli 
wspólny język i mogli z łatwością się ze sobą komunikować. 
To całkowicie zmieniło międzynarodową komunikację 
i handel. Dziś zatrudniamy ponad 6000 pracowników i 
sprzedajemy w 100 krajach i wciąż przekształcamy życie 
milionów ludzi na całym świecie, używając mocy dźwięku . 

Jesteśmy globalni
Nie wszystkie innowacje zmieniają życie - ale nasze tak. 
Słuchamy ludzi, rozumiemy ich potrzeby i tworzymy rozwiązania, 
które pomagają im osiągnąć coś, czego wcześniej nie mogli. 
Doprowadziło to do niezliczonych globalnych nowości. Pierwszy 
na świecie zestaw słuchawkowy do telefonu, pierwszy na 
świecie zestaw słuchawkowy Bluetooth i pierwsze na świecie 
aparaty słuchowe Made for Apple - żeby wymienić tylko kilka.
Dziś nadal wykorzystujemy naszą połączoną wiedzę w zakresie 
przetwarzania dźwięku i inteligentnych rozwiązań audio, aby 
znaleźć nowe sposoby pomagania ludziom by mogli słyszeć 
więcej, robić więcej i żyć bardziej, niż kiedykolwiek myśleli.

Jesteśmy innowacyjni

1870
Pierwsze ważne połączenie

Przepłynęliśmy przez nowo otwarty 
Kanał Sueski, aby położyć pierwszy 

kabel podmorski w zatoce Deep 
Water Bay w Hongkongu - to 

znaczący krok w kierunku bardziej 
globalnego świata.

2014
Pierwszy na świecie aparat 
słuchowy Made for Apple

ReSound LiNX™ to pierwszy 
w branży aparat słuchowy 
Made for Apple, który łączy się 
bezpośrednio z iPhonem.

Pracownik GN w laboratorium badawczym 
GN w Ballerup w Kopenhadze 150 years of making life sound better     98    150 years of making life sound better



Zawsze stawiamy ludzi w centrum naszych innowacji. 
W latach 60. GN Storno skonstruował przenośny 
radiotelefon do użytku w sytuacjach ratujących życie - w 
policji, szpitalach i jednostkach straży pożarnej. W 2003r. 
GN zareagował na potrzeby użytkowników aparatów 
słuchowych za pomocą ReSound Air ™, pierwszego 
aparatu słuchowego z „otwartym dopasowaniem”. Po 
raz pierwszy dźwięk mógł docierać do ucha i brzmieć 
bardziej naturalnie, poprawiając tym samym komfort.

Od samego początku tworzymy połączenia, 
które łączą ludzi. W 2000 roku wprowadziliśmy 

pierwszy na świecie mobilny zestaw słuchawkowy 
Bluetooth, który ułatwia pozostawanie w 

kontakcie z dowolnego miejsca. Od połączeń 
telegraficznych po słuchawki i bezprzewodowe 
przesyłanie strumieniowe - zawsze znajdujemy 

sposoby, aby pomóc ludziom dzięki innowacyjnej 
technologii i mocy dźwięku.

Projektujemy 
dla ludzi

Tworzymy potężne 
połączenia

20001979
Pierwszy na świecie przenośny 
zestaw słuchawkowy Bluetooth
Ułatwiliśmy ludziom odbieranie 
połączeń, muzyki i informacji 
z dowolnego miejsca, oferując 
niezrównany komfort - bez żadnych 
dodatkowych adapterów.

Pierwszy na świecie zestaw 
słuchawkowy dla call center 
Gdy pracownicy potrzebowali 

komfortu podczas wykonywania 
połączeń, GN odpowiedział 

Stetomike, pierwszym zestawem 
słuchawkowym, który jest używany 

po dziś dzień.

Londyński policjant korzystający z 
radia Storno CQP500

Jabra Elite Active 65T



Za każdym rogiem widzimy nowy potencjał. Gdy 
wojny, rewolucje i zmiany polityczne zakłóciły linie 
telegraficzne i zmieniły życie ludzi, wyszliśmy poza sieci 
kablowe, inwestując w rozwój i produkcję telefonów 
radiowych z sygnałami bezprzewodowymi. Dzisiaj 
innowacje wzrastają, modele biznesowe się zmieniają, 
a świat szybko zmierza w kierunku cyfrowej przyszłości. 
Jesteśmy zawsze gotowi słuchać użytkowników, 
kwestionować status quo i przekształcać możliwości 
poprzez innowacje technologiczne.

Jesteśmy elastyczni
W GN polegamy na naszych partnerstwach, aby zapewnić 
najlepsze możliwe rozwiązania dla naszych użytkowników. 
Od samego początku nasz założyciel, C.F. Tietgen, we 
współpracy z królami, carami i magnatami, buduje sieci 
telegraficzne, które przecinają kontynenty i kultury. Dziś 
GN nadal współpracuje z klientami, start-upami i innymi 
liderami branży - takimi jak Google, Apple, Microsoft i 
Cochlear - oferując najbardziej innowacyjne, inteligentne i 
najnowocześniejsze rozwiązania audio dla ludzi na całym 
świecie.

Budujemy partnerstwa

1949
Dotarcie do nowych długości fal

GN Storno dzięki swojemu 
pierwszemu przenośnemu radiu 

samochodowemu, pomaga ludziom 
pozostać w kontakcie w podróży i 

przygotowuje scenę dla przyszłych 
mobilnych rozwiązań audio.

2018
Łączenie wiedzy specjalistów
GN był pierwszą firmą, która 
współpracowała z Google, 
by zapewnić dostęp do 
bezpośredniego przesyłania 
dźwięku z aparatów słuchowych 
na urządzenia z Android.

ReSound LiNX Quattro
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1869
Rozpoczęliśmy globalnie

“Rozwój świata zależy od 
komunikacji”
– C.F. Tietgen, 1869

W 1869 roku nasz założyciel C.F. Tietgen 
przewidział świat bardziej połączonym. Od tego 
momentu nasza ambitna podróż zabrała nas od 
kabli telegraficznych poprzez fale radiowe i obecnie 
do inteligentnej inżynierii dźwięku. Ponieważ 
mechanika współczesnej komunikacji gwałtownie 
się zmieniła, my pozostaliśmy elastyczni i na 
każdym kroku dostrzegamy nowe możliwości.

15 000 km łączności kablowej 

GN jest jedną z wiodących 
międzynarodowych firm telegraficznych, 
z zaawansowaną siecią kablową 
rozciągającą się na półkuli północnej

1907

Pierwszy na świecie “internet”

Utworzenie pierwszego połączenia 
telegraficznego w zatoce Deep 
Water w Hongkongu

1870

Złamanie kodu

Utworzenie pierwszego 
kodu telegraficznego dla 
chińskich znaków

1871

Sprawnie przez globalne zmiany

Gdy pierwsza wojna światowa zmienia 
międzynarodową telegrafię i mapę 
Europy, GN nawiązuje współpracę z 
nowymi państwami i rządami

1917

Obejmowanie nowych branż

GN nabywa 40% akcji firmy 
Hellesens, produkującej wysokiej 
jakości przenośne baterie

1939

Powstaje Danavox

Duński pionier w dziedzinie 
rozwoju aparatów 
słuchowych

1943

Powstaje Storno

Po erze telegrafów, GN planuje 
przyszłość z radiotelefonami

1947

Pierwszy tranzystorowy telefon 
komórkowy w Europie

Storno wprowadza Vikinga, używanego 
przez straż pożarną, policję i szpitale

1960

Storno osiąga sprzedaż 
10 000 radiotelefonów

Dwie trzecie sprzedaży jest 
eksportowane za granicę

1959

Najmniejszy na świecie telefon 
przenośny (cały na bazie 
tranzystorów)

Storno wprowadza CQP500

1963
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Danavox dołącza do GN

GN przesuwa się w stronę aparatów 
słuchowych

1977

W kalifornii zostaje 
założony ReSound

1984

Oficjalny dostawca radiotelefonów na 
Igrzyska Olimpijskie w Monachium

1972

Pierwszy na świecie zestaw 
słuchawkowy do centrów 
telefonicznych

GN Stetomike sprawia, że rozmowy 
biznesowe są wygodniejsze

1979

Pierwsze na świecie 
słuchawki redukujące 
hałas

1991

Aparaty słuchowe stają się cyfrowe

GN wprowadza pierwszy komercyjnie 
dostępny aparat słuchowy z 
cyfrowym przetwarzaniem dźwięku, 
DFS Genius, i staje się liderem w 
branży w zakresie zaawansowanego 
przetwarzania dźwięku

1992

Pierwszy na świecie system eliminacji 
sprzężenia zwrotnego (DFS) 

GN wprowadza DFS do aparatów 
słuchowych, które skutecznie eliminują 
zniekształcenia dźwięku i sprzężenia

1992

ReSound dołącza do GN

1999

Jabra dołącza do GN

2000

Pierwszy na świecie  aparat 
słuchowy typu Open

GN wprowadza ReSound Air™ z 
bardziej naturalnym dźwiękiem dla 
większego komfortu użytkownika

2003

Beltone dołącza do GN

2000

GN przedstawia pierwszy 
na świecie przenośny 
zestaw słuchawkowy 
Bluetooth dla centrów 
telefonicznych

2000

Interton 
dołącza do GN

2005

Pierwsza na świecie technologia 
2,4 GHz w aparatach słuchowych

GN wprowadza ReSound Alera™ 
z przełomową technologią 
zapewniającą wysokiej jakości 
przesyłanie dźwięku

2010

Audigy Group dołącza do GN

2016

BlueParrott dołącza do GN

2016

Pierwsze na świecie prawdziwie bezprzewodowe słuchawki 
douszne zaprojektowane do użytku biznesowego

GN przedstawia Jabra Evolve 65t - pierwsze prawdziwe 
bezprzewodowe słuchawki douszne, które uzyskały certyfikat 
Skype for Business

2018

Przełomowa technologia 
chmurowa

ReSound LiNX 3D™ pozwala 
użytkownikom aparatów 
słuchowych wysyłać do swojego 
protetyka słuchu zdalne żądania 
dostrajania

2017

Najbardziej zaawansowane 
prawdziwe bezprzewodowe 
słuchawki douszne

Jabra Elite Sport oferuje 
bezprzewodowe połączenia 
telefoniczne, przesyłanie muzyki, 
doskonałą jakość dźwięku i 
spersonalizowaną analizę kondycji 
za pomocą dousznego czujnika 
tętna

2016

Pierwsze na świecie aparaty 
słuchowe Made for Apple

GN wprowadza ReSound 
LiNX™ do bezpośredniej 
łączności z iPhone,  bez 
dodatkowych pośrednich 
urządzeń

2014

Wkraczanie na nowe pole 
dzięki FalCom

GN wprowadza słuchawki 
komunikacyjne z 
innowacyjnym systemem 
ochrony słuchu - FalCom 
- zaprojektowanym 
specjalnie dla sił obrony i 
bezpieczeństwa

2018

Świętowanie drobniejszych 
sukcesów

ReSound LiNX Quattro™ 
i Beltone Amaze™ oferują 
najwyższą jakość dźwięku 
i najnowocześniejsze 
możliwości ładowania

2018

Nowa rodzina 
bezprzewodowych 
profesjonalnych zestawów 
słuchawkowych

Jabra Engage ustanawia nowe 
standardy jakości połączeń, 
bezpieczeństwa i liczby 
pracowników, którzy mogą 
jednocześnie korzystać z 
bezprzewodowych zestawów 
słuchawkowych w danym 
biurze

2018

Pozyskiwanie nowych partnerów 
biznesowych

GN i partner audEERING ustanawiają 
światowe standardy w analizie dźwięku 
i głosu w oparciu o AI

Partnerzy GN i Google wprowadzają 
bezpośrednie strumieniowanie 
mobilne z urządzeń z Androidem do 
aparatów słuchowych

GN i Cochlear pogłębiają współpracę, 
aby zapewnić odbiorcom aparatów 
słuchowych i implantów ślimakowych 
dostęp do najnowszych technologii

GN i Red Bull ruszają w drogę z Jabra 
X Mic, mikrofonem bezprzewodowym 
zaprojektowanym w celu blokowania 
nadmiernego hałasu wiatru w 
ekstremalnych warunkach -  specjalnie 
dla sportowców Red Bull

2018 2019
GN dziś i jutro

Sposób łączenia świata ciągle się zmienia. 
GN sprawnie zarządza projektami od 150 
lat - a XXI wiek nie jest inny. Słuchając 
użytkowników i kwestionując status quo, 
nasze niezliczone innowacje zmieniły 
możliwości porozumiewania się. Dziś 
nasze rozwiązania nadal przekształcają 
globalną komunikację w miejscu pracy, 
przemyśle medycznym i codziennym życiu 
konsumenckim. Koncentrujemy się na 
inżynierii inteligentnych rozwiązań audio, 
które poprawiają jakość życia, by być 
gotowym na przyszłość.



Nasza odwaga i pionierski duch pomogły nam sprostać pozornie niemożliwym  
wyzwaniom - a XXI wiek nie jest inny. Podbijając nowe granice, mamy długą historię „pier-
wszy na świecie”. Dziś wciąż łamiemy kody i podważamy konwencje w celu opracowania 
nowych inteligentnych rozwiązań audio. Cieszymy się, że możemy pomóc w budowaniu lep-
szej przyszłości - to właśnie nas napędza w GN. Podążając nowymi i innowacyjnymi ścieżka-
mi, nadal wykorzystujemy moc dźwięku, aby życie brzmiało lepiej dla wszystkich 

Gotowy na przyszłość

Zobacz, co osiągnęliśmy podczas 
naszej 150-letniej podróży

“Komunikacja jest w centrum naszej przeszłości, 
teraźniejszości i przyszłości. W GN jesteśmy 
ekspertami w dziedzinie dźwięku, audiologii, 
miniaturyzacji i technologii inteligentnego 
oprogramowania. Słuchamy tego, czego ludzie 
naprawdę potrzebują i chcą; aby móc słyszeć 
więcej, robić więcej i żyć bardziej”

– Prezes Zarządu GN, Per Wold-Olsen, 2019
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© 2019 GN Store Nord A / S. Wszelkie prawa zastrzeżone. Jabra jest znakiem towarowym firmy GN Audio A / S. ReSound jest znakiem towarowym firmy GN Hearing A / S. 
Beltone jest znakiem towarowym firmy GN Hearing Care Corporation. Wszystkie inne znaki handlowe zawarte w niniejszym dokumencie są własnością ich właścicieli.

Grupa GN jest światowym liderem w dziedzinie inteligentnych rozwiązań audio, które pozwalają 
słyszeć więcej, robić więcej i żyć bardziej, niż kiedykolwiek uważałeś za możliwe. Nasza ambitna 
150-letnia podróż zabrała nas od kabli telegraficznych poprzez fale radiowe do inteligentnej inżynierii 
dźwięku. Aby uczcić naszą rocznicę, patrzymy na nasze unikalne kompetencje w zakresie medycznych, 
profesjonalnych i konsumenckich rozwiązań audio, aby pomóc nam w dalszym przekształcaniu życia 
dzięki sile dźwięku.  

GN został założony z prawdziwie innowacyjnym i globalnym nastawieniem. Dziś honorujemy to 
dziedzictwo dzięki wiodącej na świecie wiedzy w zakresie ludzkiego ucha, dźwięku, technologii 
bezprzewodowej, miniaturyzacji i współpracy z wiodącymi partnerami technologicznymi. Rozwiązania 
GN są sprzedawane przez marki ReSound, Beltone, Interton, Jabra, BlueParrott i Falcom w 100 
krajach. Założona w 1869 r. Grupa GN zatrudnia ponad 6000 osób i jest notowana na giełdzie Nasdaq 
w Kopenhadze (GN.CO).

Odwiedź naszą stronę główną GN.com i połącz się z nami

facebook.com/gnstorenord twitter.com/gnstorenord linkedin.com/company/gn-store-nord


