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Wolny Kraj Związkowy Bawaria należy
do najbardziej dynamicznych
i najczęściej odnoszących sukcesy
ośrodków gospodarczych na świecie.
Znaczny udział mają w tym tutejsze
innowacyjne małe i średnie przedsię
biorstwa wyróżniające się silną pozycją
międzynarodową. Bawarskie produkty
i usługi cieszą się popytem na całym
świecie.

wśród polskich partnerów
potencjału i innowacyjności naszych
przedsiębiorstw.
Towarzyszący mi w podróży przedstawiciele bawarskich firm są bardzo
zainteresowani wniesieniem swoich
doświadczeń i tworzeniem kooperacji
z partnerami z Polski w celu poszukiwania innowacyjnych rozwiązań. Firmy
bawarskie są kompetentnymi i solidnymi partnerami. Ich działalność skupia
się głównie na takich dziedzinach jak
budowa maszyn i urządzeń, usługi teleinformatyczne i technologie środowis
kowe. W wieczór 3 października 2016
roku chcemy wspólnie z ambasadą
niemiecką obchodzić w Warszawie
Dzień Jedności Niemiec, pogłębiać
naszą współpracę z Polską i nawiązać
nowe kontakty.

Od momentu przystąpienia Polski do
Unii Europejskiej wartość handlu Bawarii z Polską zwiększyła się prawie
trzykrotnie do około 14,69 mld euro.
Polska stała się atrakcyjnym partnerem
biznesowym i stanowi jedną z najlepszych lokalizacji dla dystrybucji, inwestycji i projektów badawczych w Europie.
Prawdziwy boom gospodarczy przeży
wa w Polsce Łódź, która stała się atrakcyjnym regionem, charakteryzującym
się silnym wzrostem gospodarczym
i oferującym interesujące możliwości
biznesowe dla rynku bawarskiego.

Cieszę się na ciekawe i konstruktywne
rozmowy z wysokimi rangą przedstawicielami polityki i biznesu w Warszawie
i Łodzi.

Dlatego chciałabym, aby ta podróż
przyczyniła się do pozyskania dla
gospodarki bawarskiej znaczącego
potencjału rynkowego w Polsce
a jednocześnie do zareklamowania

Ilse Aigner, MdL
Bawarska Minister Spraw Gospodarczych,
Mediów, Energii i Technologii
Wicepremier Wolnego Kraju Związkowego Bawarii
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Der Freistaat Bayern gehört zu den
dynamischsten und erfolgreichsten
Wirtschaftsstandorten der Welt.
Hierzu trägt unser innovativer und
international bestens aufgestellter
Mittelstand entscheidend bei.
Bayerische Produkte und Dienstleistungen sind weltweit gefragt.

Die Vertreter der bayerischen Unternehmen, die mich begleiten, sind sehr
interessiert, ihr Know-how einzubringen und gemeinsam mit Partnern aus
Polen innovative Lösungen zu suchen.
Die bayerischen Unternehmen sind
kompetente wie zuverlässige Partner
und vertreten schwerpunktmäßig die
Bereiche Maschinen- und Anlagebau,
IKT-Dienstleistungen und Umwelttechnologie. Am Abend des 3. Oktobers 2016 wollen wir gemeinsam mit
der deutschen Botschaft den Tag
der Deutschen Einheit in Warschau
feiern, unsere Zusammenarbeit mit
Polen vertiefen und neue Kontakte
knüpfen.

Das Handelsvolumen Bayerns mit
Polen hat sich seit dem EU-Beitritt
Polens auf ca. 14,69 Mrd. Euro fast
verdreifacht. Polen hat sich zu einem
attraktiven Wirtschaftspartner entwickelt und ist einer der führenden
Absatz-, Investitions- und Forschungsstandorte innerhalb Europas. Lodz ist
innerhalb Polens eine Boomregion
mit einem attraktiven wachstumsstarken Standort und interessanten
Geschäftschancen für die bayerische
Wirtschaft.

Ich freue mich auf interessante und
zielführende Gespräche mit hochrangigen Vertretern aus Politik und
Wirtschaft in Warschau und Lodz.

Mit dieser Reise möchte ich deshalb
dazu beitragen, für die bayerische
Wirtschaft das erhebliche Marktpotenzial in Polen weiter zu erschließen
und zugleich bei den polnischen
Gesprächspartnern für die Leistungsstärke und Innovationskraft unserer
Unternehmen zu werben.

Ilse Aigner, MdL
Bayerische Staatsministerin für Wirtschaft
und Medien, Energie und Technologie
Stv. Ministerpräsidentin des Freistaats Bayern
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Delegacja rządowa/Regierungsdelegation

Delegacja rządowa/Regierungsdelegation

Mechthilde Wittmann MdL

Martin Grossmann

Frakcja CSU w Landtagu
CSU-Landtagsfraktion

Ministerialrat

Landtag Bawarii
Bayerischer Landtag
Maximilianeum
81627 München, Niemcy
Tel.:
+49 89-4126 3930
Fax:
+49 89-4126-1930
E-Mail: info@mechthilde-wittmann.de
Website: www.mechthilde-wittmann.de

Kierownik Referatu ds. Europy i Targów
Referatsleiter Europa, Messewesen
Bawarskie Ministerstwo Gospodarki
i Mediów, Energii i Technologii
Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft
und Medien, Energie und Technologie
Prinzregentenstraße 28
80538 München, Niemcy
Tel.:
+49 89 2162-2639
Fax:
+49 89 2162-3639
E-Mail: martin.grossmann@stmwi.bayern.de
Website: www.stmwi.bayern.de

Angelika Weikert MdL

Dr. Helena Sieben

Rzecznik ds. Polityki Rynku
Pracy Frakcji SPD w Landtagu
Arbeitsmarktpolitische Sprecherin
in der SPD-Landtagsfraktion

Regierungsrätin

Frakcja SPD w Landtagu
SPD-Landtagsfraktion
Landtag Bawarii
Bayerischer Landtag
Maximilianeum
81627 München, Niemcy
Tel.:
+49 911 4389-640
Fax:
+49 911 4389-649
E-Mail: nuernberg@angelika-weikert.de
Website: www.angelika-weikert.de

Referent ds. Państw Europy Środkowej i
Wschodniej, Wspólnoty Niepodległych Państw
Referentin für Mittel- und
Osteuropäische Staaten, GUS
Bawarskie Ministerstwo Gospodarki
i Mediów, Energii i Technologii
Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft
und Medien, Energie und Technologie
Prinzregentenstraße 28
80538 München, Niemcy
Tel.:
+49 89 2162-2634
Fax:
+49 89 2162-3634
E-Mail: helena.sieben@stmwi.bayern.de
Website: www.stmwi.bayern.de

Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft
und Medien, Energie und Technologie
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Delegacja rządowa/Regierungsdelegation

Delegacja rządowa/Regierungsdelegation

Christoph Stöckle

Michael Kern

Oberregierungsrat

Reprezentant Wolnego Kraju Związkowego
Bawarii w Polsce
Repräsentant des Freistaates Bayern in Polen
Przedstawicielstwo Wolnego Kraju
Związkowego Bawarii w Polsce
Repräsentanz des Freistaates Bayern in Polen
c/o Deutsch-Polnische Industrieund Handelskammer
Tel.:
+48 225310-500
Fax:
+48 225310-500
E-Mail: bayern@ahk.pl
Website: www.bayern.info.pl

Osobisty Referent pani Wicepremier
Wolnego Kraju Związkowego Bawarii
oraz pani Minister
Persönlicher Referent der stellvertretenden
Ministerpräsidentin und Staatsministerin		
Bawarskie Ministerstwo Gospodarki
i Mediów, Energii i Technologii
Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft
und Medien, Energie und Technologie
Prinzregentenstraße 28
80538 München, Niemcy
Tel.:
+49 89 2162-2692
Fax:
+49 89 2162-3692
E-Mail: Christoph.Stoeckle@stmwi.bayern.de
Website: www.stmwi.bayern.de

Przedstawicielstwo Wolnego Kraju
Związkowego Bawarii w Polsce wspiera
od 2006 roku bawarskie firmy i organizacje jako partner kontaktowy.

Die Repräsentanz des Freistaates
Bayern unterstützt seit 2006 bayerische Unternehmen und Organisationen als Ansprechpartner in Polen.
Die Aufgabe der Repräsentanz ist es,
Kontakte zwischen polnischen und
bayerischen Unternehmen und Unternehmern herzustellen und zu pflegen,
potentielle Investoren und Handelspartner an Unternehmen im Freistaat
Bayern zu vermitteln, Kontakte mit
und zwischen den Behörden und
Organisationen beider Länder und
Regierungen herzustellen, zu pflegen
und auszubauen sowie die notwendigen Informationen über den Wirtschaftsstandort Bayern an interessierte Unternehmer weiterzugeben.

Zadaniem Przedstawicielstwa jest
nawiązywanie i pielęgnowanie kontak
tów pomiędzy polskimi i bawarskimi firmami i przedsiębiorcami, pośredniczenie
w mediacji w kontaktach z potencjalnymi
inwestorami i partnerami handlowymi
w Wolnym, Kraju Związkowym, a także
nawiązywanie kontaktów między
urzędami i organizacjami obu krajów, ich
utrzymanie i rozszerzanie, oraz przekazywanie niezbędnych informacji o lokalizacji firm w Bawarii zainteresowanym
przedsiębiorcom.
Ponadto w ramach lokalnego marketingu organizuje się różne imprezy i seminaria oraz towarzyszy polskim firmom
w Bawarii.

Darüber hinaus werden verschiedene
Veranstaltungen und Seminare für
das Standortmarketing organisiert
sowie polnische Unternehmen in
Bayern begleitet.
Die Repräsentanz des Freistaates
Bayern wird durch die DeutschPolnische Industrie- und Handelskammer wahr genommen.

Przedstawicielstwo Wolnego Kraju
Związkowym Bawarii działa przy
Niemiecko-Polskiej Izbie PrzemysłowoHandlowej.

Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft
und Medien, Energie und Technologie
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Przedstawicielstwo Wolnego Kraju
Związkowego Bawarii w Polsce
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Delegacja gospodarcza/ Wirtschaftsdelegation

Delegacja gospodarcza/ Wirtschaftsdelegation

Johann Bachner

Stefan Baier

Dyrektor zarządzający
Geschäftsführer

Dyrektor działu personalnego
Leiter Personal

Bachner Elektro GmbH & Co. KG

MAN Truck & Bus AG

Am Hang 2
84048 Mainburg, Niemcy
Tel.:
+49 8751 707-11
Fax:
+49 8751 707-13
E-Mail: hans@bachner.de
Website: www.bachner.de

Dachauer Straße 667
80995 München, Niemcy
Tel.:
+49 89 1580-3685
E-Mail: stefan.baier@man.eu
Website: www.man.eu

Grupa Bachner jest przedsiębiorstwem
rodzinnym od czterech pokoleń,
działającym w dziedzinach elektrotechniki, automatyzacji przemysłowej, technologii informacyjno-komunikacyjnej
oraz odnawialnych źródeł energii /
fotowoltaiki. Nasza grupa zatrudnia
w chwili obecnej ok. 470 pracowników,
a łączny obrót wynosi ok. 81 milionów
euro. Przedsiębiorstwo nasze posiada
aktualnie 7 zakładów w Niemczech
oraz w Austrii.

Die Firmengruppe Bachner ist ein
in der vierten Generation geführtes
Familienunternehmen in den Berei
chen Elektrotechnik, Automatisierungstechnik, IT-Kommunikationstechnik sowie erneuerbare Energien/
Photovoltaik.
In der Firmengruppe werden aktuell
ca. 470 Mitarbeiter bei einer Gesamtleistung von ca. 81 Millionen Euro
beschäftigt. Unser Unternehmen ist
aktuell mit 7 Standorten in Deutschland und Österreich vertreten.

Cele i zamierzenia w Polsce:
Jesteśmy zainteresowani udziałem
w niniejszej misji handlowej przede
wszystkim dlatego, by poznać lepiej
rynek odnawialnych źródeł energii
w Polsce i nawiązać odpowiednie kon
takty z polskimi przedsiębiorstwami.

Ziele/Vorhaben in Polen:
Unser Interesse in Bezug auf diese
Delegationsreise liegt insbesondere
darin, den Markt der erneuerbaren
Energien in Polen besser kennen zu
lernen und entsprechende Kontakte
zu polnischen Unternehmen zu
knüpfen.
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Firma MAN Truck & Bus AG,
posiadająca swoją siedzibę
w Monachium, to jeden z czołowych
producentów pojazdów użytkowych
w Europie. Jej oferta obejmuje szeroką
gamę produktów - od samochodów
ciężarowych i pojazdów specjalnych
poprzez autobusy aż po silniki Diesla
i gazowe.

Die MAN Truck & Bus AG, mit Sitz
in München, zählt zu den führenden
Herstellern von Nutzfahrzeugen in
Europa. Die Produktpalette reicht
von LKW´s und Sonderfahrzeugen
über Busse bis hin zu Diesel- und
Gasmotoren.
Ziele/Vorhaben in Polen:
Wer im globalen Wettbewerb vorne
mit dabei sein will, braucht stets
qualifizierte Fach- und Führungskräfte. Dies beginnt bereits bei der
Berufsausbildung. Unser Ziel ist es,
dafür einen nachhaltigen Beitrag zur
Nachwuchskräfteentwicklung
zu leisten.

Cele i zamierzenia w Polsce:
Dążenie do zdobycia wiodącej pozycji
rynkowej na czele globalnej konkurencji
łączy się z nieustannym zapotrzebowaniem na wykwalifikowanych specjalistów i menedżerów. Początkowy etap
tego rozwoju przypada już na okres
nauki zawodu. Naszym celem jest
wniesienie trwałego wkładu w rozwój
młodych talentów.
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Delegacja gospodarcza/ Wirtschaftsdelegation

Peter Baudrexl

Hartmut Birke

Prezes zarządu
Vorstandsvorsitzender

Senior Partner Sales Manager
SEP AG

Siemens sp. z o.o.
Zupnicza 11
03-821 Warschau, Polen
Tel.:
+48 22 8709-100
Fax:
+48 22 8709-109
E-Mail: peter.baudrexl@siemens.com
Website: www.siemens.com

Siemens Sp. z o.o., polska spółka
regionalna globalnego koncernu
Siemens, została utworzona w 1991
roku. Oferuje ona na polskim rynku
rozwiązania przemysłowe i produkty
firmy Siemens jak również usługi
w zakresie inżynierii, doradztwa
i serwisu w dziedzinie automatyki
i techniki napędowej, technicznego
wyposażenia budynków, mobilności,
wytwarzania, przesyłu i dystrybucji
energii oraz inteligentnych sieci energetycznych (ang. Smart Grid). Zatrudnia
doskonałych specjalistów i absolwentów wyższych uczelni, którzy mają do
dyspozycji
dynamiczne możliwości rozwoju oraz
nowoczesne środowisko pracy.

Siemens Sp. z o.o., die polnische
Gesellschaft des globalen SiemensKonzerns, gegründet 1991. Sie bietet
Siemens-Lösungen und -Produkte
auf dem polnischen Markt an, sowie
Dienstleistungen in Sachen Engineering, Beratung und Service auf
den Gebieten Automatisierung und
Antriebstechnik, Gebäudetechnik,
Mobilität, Energieerzeugung, -übertragung, -verteilung sowie Smart
Grid. Sie beschäftigt Spezialisten
und Hochschulabsolventen, denen
dynamische Weiterentwicklungs
möglichkeiten und ein modernes
Arbeitsumfeld zur Verfügung stehen.
Die Firma ist ein aktiver Partner der
polnischen Wirtschaft, der viel zu
ihrer Modernisierung beiträgt, indem
er innovative Technologien fördert,
die eine effektive Nutzung von
Ressourcen sichern und helfen, die
Umwelt zu schonen.

Siemens Sp. z o.o. angażuje się
w istotne projekty służące społe
czeństwu i wspiera polską naukę
i kulturę.
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Ziegelstraße 1
83629 Weyarn, Niemcy
Tel.:
+49 8020 180-678
Fax:
+49 8020 180-666
E-Mail: hb@sep.de
Website: www.sep.de

Firma SEP AG z centralą w Weyarn
w Górnej Bawarii ma kilka tysięcy
klientów w 50 krajach na całym świecie.
Aplikacja SEP sezam umożliwia
szybkie i nieskomplikowane tworzenie
bezpiecznego backupu dla całego
przedsiębiorstwa oraz przywracanie
sprawności i odzyskiwanie danych po
awariach. To niezwykle elastyczne
i niezawodne oprogramowanie pasuje
do każdego środowiska IT i sprawdza
się zarówno w małych firmach jak
i dużych koncernach. SEP sesam
wspiera wszystkie najważniejsze systemy operacyjne, platformy wirtualizacyjne, aplikacje, bazy danych i technologie przechowawania danych.

Die SEP AG mit Hauptsitz in Weyarn/
Oberbayern hat mehrere tausend
Kunden in 50 Ländern der Welt.
Sichere unternehmensweite Backups,
Restores und Disaster Recovery sind
sehr schnell und einfach umzusetzen
mit SEP sesam. Die extrem flexible
und zuverlässige Software-Lösung
passt in jede IT-Umgebung und
skaliert von kleinen Unternehmen bis
hin zu großen Konzernen. SEP sesam
unterstützt alle gängigen Betriebssysteme, Virtualisierungs-Plattformen, Anwendungen, Datenbanken
und Storage-Technologien.
Ziele/Vorhaben in Polen:
Die SEP AG hat sich zum Ziel gesetzt,
den Bekanntheitsgrad als deutsches
Softwareunternehmen für Backup
und Disaster Recovery Lösungen
in Polen (www.sepsoftware.pl)
deutlich zu verbessern und das
Vertriebspartner- und Kundennetz
auszuweiten.

Cele i zamierzenia w Polsce:
Firma SEP AG chciałaby zwiększyć
swoją popularność w Polsce jako
niemiecki producent oprogramowania
do tworzenia kopii bezpieczeństwa
i odzyskiwania danych po awarii (www.
sepsoftware.pl ) oraz rozbudować sieć
partnerów dystrybucyjnych i klientów.
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Delegacja gospodarcza/ Wirtschaftsdelegation

Christian Eyler

Konstantin Fetter

Dyrektor zarządzający
Geschäftsführer

Dyrektor zarządzający
Geschäftsführer

Framat GmbH

Fetter + Spiritini

Max-Planck-Straße 20
95233 Helmbrechts, Niemcy
Tel.:
+49 9252 9912-0
Fax:
+49 9252 9912-22
E-Mail: christian.eyler@framat.eu
Website: www.framat.eu

Am Kinsingwald 2
94121 Salzweg, Niemcy
Tel.:
+49 851 94959-0
Fax:
+49 851 94959-99
E-Mail: info@fetter-service.de
Website: www.fetter-spiritini.de

Jesteśmy dynamicznie rozwijającą się
firmą w dziedzinie produkcji specjalnych
maszyn oraz w technologii automatyzacji. W północnej Bawarii zatrudniamy
40 pracowników. Jesteśmy uznanym
ekspertem w zakresie budowy niestandardowych urządzeń, opracowywania
innowacyjnych rozwiązań wykorzys
tujących roboty oraz w pełni zautomatyzowanych linii produkcyjnych. Nasi
renomowani klienci, w szczególności
z branży motoryzacyjnej, otrzymują
wszystko z jednej ręki, począwszy od
koncepcji poprzez konstrukcję / projektowanie i produkcję / programowanie
aż po oddanie do eksploatacji na całym
świecie.

Wir sind ein dynamisches Unternehmen im Sondermaschinenbau
und in der Automatisierungstechnik
mit 40 Mitarbeitern in Nordbayern,
als anerkannter Spezialist für den
individuellen Vorrichtungsbau,
innovative Roboter-Lösungen bis hin
zur vollautomatisierten Fertigungslinie. Unsere namhaften Kunden,
insbesondere aus der Automobilzulieferindustrie erhalten alles aus
einer Hand. Von der Konzeption über
Konstruktion/Planung und Fertigung/
Programmierung bis hin zur weltweiten Inbetriebnahme.
Ziele/Vorhaben in Polen:
Im Rahmen unserer Expansionsstrategie wollen wir den polnischen
Markt erschließen. Wir suchen
direkte Kontakte in die polnische
verarbeitende Industrie und/oder
einen Vertriebspartner/Handelsvertreter aus dem industriellen
Umfeld.

Cele i zamierzenia w Polsce:
W ramach naszej strategii rozwoju
chcemy otworzyć placówki na polskim
rynku. Poszukujemy bezpośrednich
kontaktów do polskiego przemysłu
wytwórczego lub dystrybutorów /
przedstawicieli handlowych w sektorze
przemysłowym.
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Założona w 1975 r. grupa Fetter+
Spiritini należy dziś do największych
przedsiębiorstw serwisowych na
terenie wschodniej Bawarii i wspiera
przedsiębiorstwa różnorodnych branż
w dziedzinach higieny przemysłowej
i bezpieczeństwa pracy, prac monta
żowych i demontażowych, obróbki
powierzchniowej, konfekcjonowania
i pakowania, logistyki składowania,
obróbki metali, budowy komponentów,
obróbki numerycznej, oczyszczania
odlewów i części z tworzyw sztucznych,
logistyki transportu.

Die 1975 gegründete Unternehmensgruppe Fetter+Spiritini zählt
heute zu den größten Dienstleistern im ostbayerischen Raum und
unterstützt Unternehmen aus den
unterschiedlichsten Branchen mit:
Betriebshygiene + Arbeitssicherheit,
(De-)Montagearbeiten, Oberflächenbehandlung, Konfektionierung und
Verpackung, Lagerlogistik, Metallbearbeitung, Komponentenbau,
CNC-Bearbeitung, Reinigung von
Guss- und Kunststoffteilen, Transportlogistik.

Cele i zamierzenia w Polsce:
Uzyskanie informacji na temat gospodarki Polski oraz ewentualnych nowych
rodzajów działalności i możliwości
inwestowania, rozmowy z potencjalnymi partnerami, wymiana doświadczeń,
nawiązanie kontaktów.

Ziele/Vorhaben in Polen:
Informationen zu Polens Wirtschaft
sowie möglicher neuer Geschäftsfelder und Investitionsmöglichkeiten;
Gespräche mit möglichen Kooperationspartner; Erfahrungsaustausch;
Kontakte.
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Delegacja gospodarcza/ Wirtschaftsdelegation

Harry Flint

Iris Frick

Head of Marketing & Business Development

Senior Representative State Government
Relations Bavaria

GBN Systems GmbH - Performing Mechatronics
– Made in Bavaria

Deutsche Messe AG

Fellnerstraße 2
85656 Buch am Buchrain, Niemcy
Tel.:
+49 8124 5310-35
Fax:
+49 2131 797989
E-Mail: harry.flint@gbn.de
Website: www.gbn.de

Wehrlestraße 35
81679 München, Niemcy
Tel.:
+49 89 38900-917
Fax:
+49 89 38900-918
E-Mail: iris.frick@messe.de
Website: www.messe.de

Od 1989 GBN Systems - Performing
Mechatronics - Made in Bavaria
odgrywa aktywną rolę jako producent
kontraktowy, menedżer łańcucha
dostaw i dostawca systemów OEM
w ponadbranżowym sektorze inżynierii
mechatronicznej.

Seit 1989 ist GBN Systems –
Performing Mechatronics – Made in
Bavaria als Auftragsfertiger, Supply
Chain Manager und OEM Systemlieferant im branchenübergreifenden,
mechatronischen Gerätebau aktiv.
Von Idee, über Entwicklung, Prototyp,
Funktionsmuster bis zur Serienreife
begleitet das mittelständische
Unternehmen Hightechprojekte
in den Bereichen Medizintechnik,
Halbleiterindustrie, Additive Fertigung
und Spezialserien.
GBN Systems arbeitet für Forschung,
Start-ups und Industrie.

Od pomysłu poprzez projekt, prototyp,
próbę funkcjonalną aż po seryjną pro
dukcję - to średniej wielkości przedsię
biorstwo współuczestniczy w rozwoju
projektów high-tech w dziedzinach
techniki medycznej, przemyśle półprze
wodnikowym, technologii wytwarzania
przyrostowego i serii specjalnych.
GBN Systems działa w sektorze badań
naukowych, startupów i przemysłu.

Ziele/Vorhaben in Polen:
■ G
 BN Systems sucht:
Technologiepartner
■ G
 BN Systems bietet:
Erfahrung seit 1989 in der Übersetzung komplexer Gerätebauaufgabenstellungen. Kompetenzen
in: Nuklearmedizin, Bildgebung,
Strahlenschutz, Termperatursteuerung, Physiotherapie, Cardiologie.

Cele i zamierzenia w Polsce:
■ G
 BN Systems poszukuje:
partnerów technologicznych.
■ G
 BN Systems oferuje: Kompetencja
w zakresie: medycyny nuklearnej,
diagnostyki obrazowej, ochrony
przed promieniowaniem, sterowania
temperaturą, fizjoterapii, kardiologii.
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Deutsche Messe w Hanowerze, której
obrót w 2015 roku wyniósł 329 mln euro
i która daje zatrudnienie ponad 1200
pracownikom na całym świecie, zajmuje
pozycję lidera wśród wiodących firm
wystawienniczych. Posiada ona
64 przedstawicielstwa, spółki-córki
i placówki w ponad 110 krajach,
dysponuje terenem wystawowym
o powierzchni prawie 1 miliona metrów
kwadratowych oraz przodującą
infrastrukturą.
Oczekuje się, że na targi Hannover
Messe 2017 przybędzie 6200 wystawców, w tym około 450 z Bawarii.
Krajem partnerskim tych targów jest
Polska.

Mit einem Umsatz von 329 Mio. Euro
im Jahr 2015, weltweit mehr als 1.200
Beschäftigten, 64 Repräsentanzen,
Tochtergesellschaften und Zweig
stellen in über 110 Ländern, einem
Messegelände mit rund 1 Million
Quadratmetern Fläche und einer
hervorragenden Infrastruktur nimmt
die Deutsche Messe Hannover eine
Spitzenstellung unter den weltweit
führenden Messegesellschaften.
Zur Hannover Messe 2017 werden
6200 Aussteller erwartet, ca. 450 aus
Bayern. Das Partnerland ist Polen.
Ziele/Vorhaben in Polen:
Ich möchte mehr über das Partnerland der Hannover Messe 2017
lernen, damit die bayerischen Aus
steller und das Partnerland Polen den
größtmöglichen Nutzen aus dieser
einmaligen Chance für ihr Business
ziehen können.

Cele i zamierzenia w Polsce:
Chciałabym dowiedzieć się więcej
na temat kraju partnerskiego targów
Hannover Messe 2017, aby wystawcy
z Bawarii i kraj partnerski Polska wykorzystali tę wyjątkową szansę i mogli
wyciągnąć jak największe korzyści dla
swojej działalności biznesowej.
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Andreas Gfall

Dr. Georg Haber

Dyrektor zarządzający
Geschäftsführer

Wiceprezes
Vizepräsident

Bayern Handwerk International GmbH

Bayerischer Handwerkstag e. V.

Sulzbacher Straße 11–15
90489 Nürnberg
Tel.:
+49 911 586856-10
Fax:
+49 911 586856-60
E-Mail: a.gfall@bh-international.de
Website: www.bh-international.de

Max-Joseph-Straße 4
80333 München, Niemcy
Tel.:
+49 89 557501
Fax:
+49 89 557522
E-Mail: bht@bht-muenchen.de
Website: www.bht-muenchen.de

Spółka Bayern Handwerk International GmbH zajmuje się promocją
eksportu bawarskiego rzemiosła.
Udziałowcami jest sześć bawarskich
Izb Rzemieślniczych. Około 200 tys.
zakładów rzemieślniczych zatrud
niających łącznie prawie milion pracowników osiąga w Bawarii obrót wartości
98 mld euro.

Bayern Handwerk International GmbH
ist die Exportfördergesellschaft des
bayerischen Handwerks. Gesellschafter sind die sechs bayerischen
Handwerkskammern. Ca. 200.000
Handwerksbetriebe mit einer
knappen Million Beschäftigten
erzielen in Bayern einen Umsatz von
98 Mrd. Euro.

Do naszych zadań należą doradztwo
eksportowe dla zakładów rzemieśl
niczych, organizacja wspólnych stoisk
na targach za granicą i podejmowanie
kroków w celu pozyskania rynków.

Unsere Aufgaben sind Exportberatung von Handwerksbetrieben, die
Organisation von Gemeinschafts
ständen auf Messen im Ausland
und die Durchführung von Markt
erschließungsmaßnahmen.

Cele i zamierzenia w Polsce:
Nawiązanie kontaktów handlowych
z polskimi partnerami z branży
konstrukcyjno-budowlanej i inżynierii
mechanicznej.

Ziele/Vorhaben in Polen:
Aufbau von Geschäftsbeziehungen
in den Branchen Bau/Ausbau
und Maschinenbau zu polnischen
Partnern.
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Bawarski Związek Rzemiosła
(Bayerischer Handwerkstag), jako
nadrzędna organizacja bawarskich
izb i stowarzyszeń rzemieślników reprezentuje i promuje wspólne interesy
bawarskiego rzemiosła we wszystkich
zasadniczych kwestiach. Do zadań
Bawarskiego Związku Rzemiosła
należy reprezentowanie interesów
rzemiosła bawarskiego w parlamencie,
rządzie, partiach politycznych oraz
innych ciałach i zrzeszeniach.

Der Bayerische Handwerkstag als
Spitzenorganisation der bayerischen
Handwerkskammern und -verbände
vertritt und fördert die Gesamtinteressen des bayerischen Handwerks
in allen Grundsatzfragen.
Dem Bayerischen Handwerkstag
obliegt die Wahrnehmung der
Belange des bayerischen Handwerks
gegenüber der Volksvertretung,
der Staatsregierung, den Parteien
sowie anderen Körperschaften und
Verbänden.

Bawarski Związek Rzemiosła ma
w szczególności za zadanie wypracowanie jednolitej pozycji bawarskiego
rzemiosła na temat zasadniczych
kwestii oraz zajmowanie i obronę stanowiska we wszystkich zasadniczych
tematach dotyczących rzemiosła.

Der Bayerische Handwerkstag hat
insbesondere die Aufgabe, eine
einheitliche Willensbildung des
bayerischen Handwerks in allen
Grundsatzfragen herbeizuführen, zu
allen das Handwerk betreffenden,
grundsätzlichen Angelegenheiten
Stellung zu nehmen und sie zu
vertreten.
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Curt Simon Harlinghausen

Richard Heindl

Dyrektor zarządzający
Geschäftsführer

Prezes zarządu
Vorstandsvorsitzender

AKOM360 GmbH

HEITEC AG

Thierschstraße 11–15
80538 München, Niemcy
Tel.:
+49 89 212112-0
Fax:
+49 89 212112-44
E-Mail: info@akom360.de
Website: www.akom360.de

Werner-von-Siemens-Straße 61
91052 Erlangen, Niemcy
Tel.:
+49 9131 877-106
Fax:
+49 9131 877-101
E-Mail: richard.heindl@heitec.de
Website: www.heitec.de

AKOM360 GmbH jest spółką zależną
grupy Starcom Mediavest i specjalizuje
się w cyfrowych modelach komunikacji,
monetyzacji danych i modeli biznesowych.

AKOM360 GmbH ist eine Tochter
der Starcom Mediavest Group und
spezialisiert auf digitale Kommunikations-, Datenmonetarisierungs- und
Business Modelle.

AKOM360 prowadzi swoją działalność
w 4 placówkach w Niemczech i w po
nad 100 biurach zagranicznych jako
ośrodek innowacyjno-cyfrowy oferując
swoje usługi w dziedzinie strategii, doradztwa, szkoleń, komunikacji, rozwoju,
technologii i danych m.in. takim przed
siębiorstwom jak METRO Group,
B/S/H/, Ferrero, GEA, Siemens, AOK,
EON.

AKOM360 arbeitet innerhalb der 4
Standorte in Deutschland und über
100 internationalen Büros als Innovations- und Digitalhub für diverse
Unternehmen, wie u.a. METRO Group,
B/S/H/, Ferrero, GEA, Siemens, AOK,
EON in den Bereichen Strategie,
Beratung, Schulung, Kommunikation,
Entwicklung, Technologie und Daten.
Ziele/Vorhaben in Polen:
Die Delegationsreise nach Polen
dient zum einen dem industriellen Austausch, zum anderen der
Erweiterung bestehender Geschäfts
beziehungen.

Cele i zamierzenia w Polsce:
Misja gospodarcza do Polski służy
z jednej strony wymianie informacji na
tematy przemysłowe, z drugiej strony
rozszerzeniu istniejących już stosunków
handlowych.
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Firma HEITEC jest od 30 lat symbolem
kompetencji w zakresie rozwiązań
technologicznych, inżynierii i przemysłu
dotyczących oprogramowania, mechaniki i elektroniki.
Ponad 1000 pracowników w 24
placówkach niemieckich i zagranicz
nych oferuje rozwiązania biznesowe
na wysokim poziomie w bezpośrednim
sąsiedztwie klienta.
W dziedzinie elektroniki, automatyki
i elektronicznego systemu opakowaniowego (engl.: EPS) firma HEITEC
realizuje projekty począwszy od
pojedynczych komponentów aż po
zintegrowaną platformę systemu
elektronicznego.

HEITEC steht seit 30 Jahren für
Lösungs-, Engineering- und Industriekompetenz in den Bereichen
Software, Mechanik und Elektronik.
Mehr als 1000 Mitarbeiter an 24
deutschen und internationalen
Standorten im Ausland erbringen in
unmittelbarer Kundennähe hochwertige Branchenlösungen.
In den Bereichen Elektronik, Automatisierung und Electronic Packaging
Systems (EPS) liefert HEITEC
Lösungen von der Einzelkomponente
bis zur integrierten elektronischen
Systemplattform.
Ziele/Vorhaben in Polen:
Ausdehnung der Geschäftsbeziehungen in den Bereichen Software,
Mechanik, Elektronik und Electronic
Packaging Systems (EPS) und suchen
dafür Vertriebspartner.

Cele i zamierzenia w Polsce:
Intensyfikacja kontaktów handlowych
w dziedzinie oprogramowania, mechaniki, elektroniki i elektronicznych
systemów opakowaniowych (EPS)
i poszukiwanie partnerów w zakresie
ich dystrybucji.
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Toni Hinterdobler

Dr. Christian Hock

Główny dyrektor zarządzający
Hauptgeschäftsführer

Dyrektor zarządzający
Geschäftsführer

Handwerkskammer Niederbayern-Oberpfalz

in-tech industry GmbH

Ditthornstraße 10
93055 Regensburg, Niemcy
Tel.:
+49 941 7965-102
Fax:
+49 941 7965-103
E-Mail: toni.hinterdobler@hwkno.de
Website: www.hwkno.de

Parkring 2
85748 Garching b. München, Niemcy
Tel.:
+49 89 452456-0
Fax:
+49 89 452456-99
E-Mail: industry@in-tech.de
Website: www.in-tech.de

Izba Rzemieślnicza reprezentuje interesy firm członkowskich, prowadzi rejestr
rzemieślników, reguluje edukację
w poszczególnych zawodach rzemieśl
niczych, prowadzi usługi doradcze dla
firm i oferuje szeroką gamę szkoleń
kwalifikacyjnych dla rzemieślników.
W bezpośrednim dialogu z rzemieśl
nikami angażuje się w poszukiwaniu
rozwiązań problemów. Każdy zakład
rzemieślniczy jest członkiem właściwej
regionalnie Izby Rzemieślniczej.
Członkostwo zapewnia zakładom
rzetelną reprezentację ich interesów.

Die Handwerkskammer vertritt die
Interessen ihrer Mitgliedsbetriebe,
führt die Handwerksrolle, regelt
die Ausbildung in den einzelnen
Handwerksberufen, berät Betriebe
und organisiert ein umfangreiches
Fortbildungsangebot für Handwerker.
Im unmittelbaren Dialog mit dem
Handwerker setzt sich die HWK für
Lösungen von Problemen ein.
Jeder Handwerksbetrieb ist Mitglied
in seiner regional zuständigen HWK.
Die Mitgliedschaft sichert den
Betrieben eine verantwortungsvolle
Interessenvertretung.

Cele i zamierzenia w Polsce:
relacji dotyczących
handlowej polityki zagranicznej
rzemiosła
■ z
 mniejszenie przeszkód poprzez
promocję wymiany informacji
z urzędami i instytucjami pełniącymi
istotną rolę w zakresie wykonywania
świadczeń dla rzemieślników
■ intensyfikacja kontaktów z PolskoNiemiecką Izbą PrzemysłowoHandlową
■ p
 ogłębienie

Ziele/Vorhaben in Polen:
■ V
 ertiefung außenhandelspolitischer
Beziehungen des Handwerks
■ H
 emmnisabbau fördern durch
Informationsaustausch mit
Behörden und Institutionen, die im
Rahmen der Leistungserbringung
für Handwerker relevant sind
■ K
 ontakt mit AHKPolen intensivieren
■ B
 ildungssystem

20

Firma In-tech industry GmbH specjalizuje się w digitalizacji produktów
przemysłowych. Łączymy inżynierię
z informatyką i sprawiamy, że kon
cepcja Przemysł 4.0 nabiera realnych
kształtów i staje się rzeczywistością.
Proces rozwoju firmy in-tech industry
ma na celu komputeryzację inżynierii
mechanicznej i techniki kolejowej
i obejmuje zarówno inżynierię oprogramowania dla inteligentnych systemów
sterowania, inżynierię systemów dla
złożonych i krytycznych pod względem
bezpieczeństwa systemów, rozwiązania
w zakresie obsługi mobilnej i intuicyjnej
jak również stworzenie bezpiecznych
i skutecznych aplikacji stosownie do
koncepcji Przemysł 4.0.

Die in-tech industry GmbH ist
Spezialist für die Digitalisierung von
Industrieprodukten. Wir verbinden
Ingenieurswesen mit Informatik
und machen Industrie 4.0 konkret
und einsetzbar. Der in-tech industry
Entwicklungsprozess zur Digitalisierung im Maschinenbau und in der
Bahntechnik umfasst Software Engineering für intelligente Steuerungen,
Systems Engineering für komplexe
und sicherheitskritische Systeme,
mobile und intuitive Bedienlösungen
sowie sichere und effiziente Industrie
4.0 Anwendungen.
Ziele/Vorhaben in Polen:
Wir suchen Kontakt zu Unternehmen,
die sich mit ihren Produkten aus
missions- und sicherheitskritischen
Bereichen auf dem deutschen Markt
etablieren wollen, sowie zu Unternehmen aus der Bahnindustrie.

Cele i zamierzenia w Polsce:
Poszukujemy kontaktów z firmami,
które zamierzają wprowadzić swoje
produkty z dziedzin o kluczowym zna
czeniu dla misji i dla bezpieczeństwa
na rynek niemiecki, a także z firmami
przemysłu kolejowego.
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Gerhard Kocher

Thomas Laxhuber

Właściciel i dyrektor zarządzający
Inhaber und Geschäftsführer

Dyrektor zarządzający
Geschäftsführer

Kocher Gesellschaft für Industrieautomation
und Software mbH

STELA Laxhuber GmbH

Münchener Straße 101
85737 Ismaning-München, Niemcy
Tel.:
+49 89 143687-0
Fax:
+49 89 143687-30
E-Mail: gk@kocher.biz
Website: www.kocher.biz
Kocher GmbH jest przedsiębiorstwem
zajmującym sie systemami informatycz
nymi i oferującym kompletne rozwią
zania w zakresie techniki sterowania,
regulacji i automatyki.
Działalność spółki:
■ k
 ompleksowe rozwiązania w dziedzinie automatyki przemysłowej, techniki sterowania i regulacji oraz oprogramowania
■ p
 rojektowanie, planowanie i rozruch
urządzeń automatyki przemysłowej
■ k
 onfiguracja sprzętu w systemach
CAE/CAD – EPLAN P8
■ t worzenie oprogramowania dla sterowników PLC, automatyzacji linii
technologicznych i wizualizacji procesów
■ a
 naliza systemów i doradztwo
■ k
 ierowanie projektem i koordynacja

Die Kocher GmbH ist ein Systemhaus
für Komplett- Lösungen im Bereich
industrielle Steuerungs-, Regelungsund Automatisierungstechnik.
Die Tätigkeitsgebiete:
■ K
 omplettlösungen im Bereich der
Industrieautomation, Steuerungs-/
Regelungstechnik und Software
■ P
 rojektierung, Planung und
Inbetriebnahmen von Anlagen der
Industrieautomation
■ H
 ardware-Projektierung auf
vernetzten CAE/CAD-Plätzen –
EPLAN P8
■ S
 oftware-Entwicklung für SPS-,
Prozeßleitsysteme und Visualisierungen
■ S
 ystemberatung und -analyse
■ P
 rojektleitung und -koordination

Laxhuberplatz 1
84323 Massing, Niemcy
Tel.:
+49 8724 899-36
Fax:
+49 8724 899-80
E-Mail: thomas.laxhuber@stela.de
Website: www.stela.de

STELA Laxhuber GmbH to prowadzona
już przez trzecie pokolenie i działająca
na rynku międzynarodowym firma
z siedzibą i zakładem produkcyjnym
w Massing. Przedmiotem jej działal
ności jest technologia suszenia.

Die STELA Laxhuber GmbH ist ein
international fokussierendes Unternehmen in der dritten Generation mit
Firmensitz und Produktionsstätte in
Massing, welches im Bereich der
Trocknungstechnik tätig ist.

W swojej 94-letniej historii firma
zaopatrzyła sektor przemysłowy
i rolny oddając do użytku ponad 4 tys.
suszarni w ponad 60 krajach.

In der 94-jährigen Firmengeschichte
wurden über 4.000 STELA-Trocknungs
anlagen im Industrie- und Agrarbereich in über 60 Länder geliefert und
in Betrieb genommen.

Ziele/Vorhaben in Polen:
■ S
 uche von Partner-Firmen im
Bereich Industrieautomation
■ K
 ooperation mit Partner-Firmen
im Bereich Industrieautomation

Cele i zamierzenia w Polsce:
■ p
 oszukiwanie firm partnerskich
w dziedzinie automatyki przemysłowej
■ w
 spółpraca z firmami partnerskimi
w dziedzinie automatyki przemysłowej
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Andreas Lehmann

Christoph Leicher

Dyrektor zarządzający
Geschäftsführer

Dyrektor zarządzający
Geschäftsführer

lemisoft

Leicher Engineering GmbH

Nymphenburger Straße 147
80634 München, Niemcy
Tel.:
+49 89 147293-32
Fax:
+49 89 147293-34
E-Mail: a.lehmann@lemisoft.de
Website: www.lemisoft.de

Parsdorfer Weg 6
85551 Kirchheim, Niemcy
Tel.:
+49 89 9008-298
Fax:
+49 89 9008-3298
E-Mail: christoph.leicher@leicherengineering.de
Website: www.leicher-engineering.de

Założona w 2004 r. firma lemisoft zajmuje się doradztwem i udziela wsparcia
klientom w projektowaniu ich produktów
tak, aby były bardziej efektywne, wydaj
ne i prostsze w obsłudze. Dzięki konsekwentnej realizacji procesu projekto
wego (ang. user centered design)
potrzeby użytkownika produktu znaj
dują się zawsze na pierwszym miejscu.
Celem jest, aby wrażenia, jakich
doświadcza użytkownik podczas
korzystania z produktu (ang. user experience) były jak najbardziej pozytywne.
Do podstawowego zakresu działalności
spółki lemisoft należą technika me
dyczna, rozwiązania dla przemysłu
i mediów. Utrzymuje ona wieloletnie
stosunki handlowe i cieszy się dużą
lojalnością klientów.

Die 2004 gegründete Firma lemisoft
berät und unterstützt Kunden, deren
Produkte effektiver, effizienter und
einfacher zu gestalten. Der ProduktAnwender steht dabei durch die
konsequente Umsetzung des User
Centered Design Prozesses immer im
Mittelpunkt.
Ziel ist es, das Benutzererlebnis
(User Experience) so positiv wie
möglich zu gestalten. Die BranchenSchwerpunkte der Firma lemisoft
sind Medizintechnik, Industrielösungen und Medien, mit langjährigen
Geschäftsbeziehungen und hoher
Kundenbindung.
Ziele/Vorhaben in Polen:
In vielen Projekten werden
Teilaufgaben, insbesondere im
Bereich Software-Entwicklung, von
Partnerfirmen übernommen. Dieses
Netzwerk soll kontinuierlich durch
Partner, insbesondere in Polen,
ausgebaut werden.

Cele i zamierzenia w Polsce:
W wielu projektach, zwłaszcza
w dziedzinie rozwoju oprogramowania,
poszczególne zadania przejmują firmy
partnerskie. Stale dążymy do roz
szerzenia współpracy partnerskiej
w tej sieci, zwłaszcza w Polsce.
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Leicher Engineering GmbH to zarzą
dzana przez właściciela innowacyjna
firma techniczna zajmująca się tech
nologią komponentów mechanicznych.
Firma została założona w roku 1870
w Monachium.
Dla klientów przemysłowych poszukujemy producentów części produkowanych w oparciu o rysunek techniczny
w następujących technologiach:
■ o
 dkuwki (hot forging)
■ o
 dlewy (casting)
■ o
 bróbka blach (sheet metal forming
+ welding)
■ c
 zęści toczone (machining)
■ t łoczenie/cechowanie (stamping)
■ w
 yciskanie (cold forging)

Die Leicher Engineering GmbH ist
ein inhabergeführtes innovatives
Großhandelsunternehmen für
Mechanische Bauteile. Gründung
1870 in München.
Für Industrie-Kunden suchen wir
Hersteller von Zeichnungsteilen aus
den Bereichen:
■ S
 chmiedeteile (hot forging)
■ G
 ußteile (casting)
■ B
 lechbearbeitung (sheet metal
forming + welding)
■ D
 rehteile (machining)
■ S
 tanzen/Tiefziehen (stamping)
■ F
 ließpressen (cold forging)
Branchen: Automotive, Elektrotechnik, Heizung & Solar, Industrieausrüstungen, Ingenieurbau, Maschinenbau
& Medizintechnik.

Cele i zamierzenia w Polsce:
Poszukujemy wyspecjalizowanych
producentów celem nawiązania
długoterminowej współpracy. Pan
Leicher ist prezesem LGAD, (Krajowego Zrzeszenia Handlu Hurtowego i Zagranicznego, Dystrybucji i Usług Bawaria, stowarzyszenie zarejestrowane).

Ziele/Vorhaben in Polen:
Wir sind auf der Suche nach qualifizierten Herstellern für langjährige
Partnerschaften. Herr Leicher ist Präsident des LGAD, Arbeitgeberverband
für Groß- & Außenhandel, Bayern.
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Prof. Dr. Michael Martin

Dr. Armin Metzger

Udziałowiec zarządzający
Geschäftsführender Gesellschafter

Referent
Referent

Mailflash Logistic GmbH

ASQF e.V.

Margaretenweg 2
96479 Weitramsdorf, Niemcy
Tel.:
+49 6144 33797-0
Fax:
+49 6144 33797-90
E.Mail: dr.michael.martin@mailflash.de
Website: www.mailflash.de

Henkestraße 91
91052 Erlangen, Niemcy
Tel.:
+49 9131 9190-0
Fax:
+49 9131 91910-10
E-Mail:
armin.metzger@asqf.de
Website: www.asqf.de/asqf-ev-itbranchenfachverband.html

Mailflash Logistic GmbH prowadzi od
30 lat działalność w branży logistyki.
Jako optymalizator zagadnień logistycznych jesteśmy elastycznym partnerem
w dziedzinie usprawnienia łańcuchów
dostaw do przedsiębiorstw. Jeśli chodzi
o przemysł meblowy, to nasze centra
dystrybucji umożliwiają optymalną
cenowo i ekologiczną dostawę nowych
mebli sprzedawcom, a także odbiorcom
końcowym. Poprzez dwustopniowy
łańcuch dystrybucji skracamy czas
dostawy, podwyższamy jej jakość
i umożliwiamy producentom sprzedaż
bezpośrednią – e-commerce.

Mailflash Logistic GmbH ist seit
30 Jahren in der Logistik tätig.
Als Optimierer logistischer Frage
stellungen sind wir flexibler Partner
in der Optimierung der Lieferketten
von Unternehmen. In der Möbelindustrie helfen unsere Warenverteil
zentren, die Neumöbel kostenoptimiert und ökologisch dem Möbelhandel aber auch den Endverbrauchern
zuzustellen. Durch die zweistufige
Distributionskette senken wir die
Lieferzeit, erhöhen die Lieferqualität
und ermöglichen Herstellern den
Direktvertrieb/e-commerce.

Cele i zamierzenia w Polsce:
Mailflash poszukuje międzynarodowych
kontaktów z producentami mebli, którzy
chcą sprowadzać meble do Niemiec
oraz z partnerami z branży logistyki
celem nawiązania współpracy w zakresie spedycji międzynarodowej i obsługi
centrów dystrybucji.

Ziele/Vorhaben in Polen:
Mailflash sucht internationale Kontakte zu Möbelherstellern, die nach
Deutschland importieren möchten
sowie nach Logistikpartnern für die
Fernverkehre durch Deutschland zur
Bedienung der Warenverteilzentren.
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ASQF e.V. jest najważniejszą organi
zacją non-profit w krajach niemiecko
języcznych, zajmującą się jakością
oprogramowania i systemów komputerowych. Przedmiotem działalności całej
sieci liczącej 1500 członków indywidu
alnych i przedsiębiorstw (sektor MŚP
i globalni gracze) jest wypracowanie
i udostępnianie kapitału innowacyjnego
i rozwiązań w zakresie jakości oprogramowania, a tym samym ich wdrażanie
do stosowania w przemyśle. ASQF jest
także udziałowcem grupy iSQI, która
na całym świecie poprzez nadawanie
certyfikatów osobom indywidualnym
wdraża wiedzę o jakości oprogramowania do przemysłu.

Der ASQF e.V. ist der bedeutendste
gemeinnützige Verein im deutsch
sprachigen Raum zum Thema
Software- und System-Qualität. Im
Netzwerk seiner 1.500 persönlichen
und Firmenmitglieder (Mittelstand
und Global Players) werden innovative Kompetenzen und Lösungen
für die SW-Qualität erarbeitet und
geteilt und damit in den industriellen
Einsatz überführt. Der ASQF ist zudem
Gesellschafter der iSQI Gruppe,
welche weltweit durch Personen
zertifizierung Skills zur SW-Qualität
in die Industrie ausrollt.
Ziele/Vorhaben in Polen:
Der ASQF ist in Deutschland gut
aufgestellt und zielt jetzt an angren
zende europäischen Länder. Erste
Schritte (Österreich, Schweiz)
wurden erfolgreich angegangen.
Polen ist ein bedeutender noch zu
entwickelnder Raum für ASQF und
die iSQI Gruppe.

Cele i zamierzenia w Polsce:
ASQF zajmuje w Niemczech mocną
pozycję. Rozpoczęcie współpracy
z Austrią i Szwajcarią dało już
pomyślne efekty. Polska jest ważnym
terenem dającym możliwości rozwoju
działalności ASQF i grupy iSQI.
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Jürgen Mühlberger

Peter Ottmann

Właściciel
Inhaber

Dyrektor zarządzający
Geschäftsführer

Mühlberger Produktmodifizierung

NürnbergMesse GmbH

Dorfstraße 12
89567 Sontheim, Niemcy
Tel.:
+49 7325 922-596
Fax:
+49 7325 922-796
E-Mail: juergen.muehlberger@firmamuehlberger.de
Website: www.firma-muehlberger.de

Messezentrum 1
90471 Nürnberg, Niemcy
Tel.:
+49 911 8606-8223
Fax:
+49 911 8606-8640
E-Mail: ceo@nuernbergmesse.de
Website: www.nuernbergmesse.de

Firma Mühlberger Metallbau – Produktmodifizierung jest małym przedsiębiorstwem oferującym przede wszystkim
indywidualne rozwiązania w zakresie
budowy maszyn i urządzeń. Zlecenia
dla specyficznych projektów są sporzą
dzane przez sieć wyspecjalizowanych
przedsiębiorstw partnerskich.

Die Mühlberger Metallbau – Produkt
modifizierung ist ein Kleinunternehmen das vorwiegend Individual
lösungen im Bereich Maschinen- und
Anlagenbau liefert.
Die projektorientierten Aufträge werden von einem Netzwerk spezialisierter Partnerunternehmen erstellt.

Ponieważ jesteśmy bezpośrednim
dostawcą grupy VOITH, to nasze produkty są już dziś stosowane na całym
świecie w maszynach papierniczych
i wyposażeniach elektrowni.

Als Direktlieferant der VOITH
Gruppe sind unsere Produkte bereits
weltweit in Papiermaschinen und
Kraftwerksanlagen im Einsatz.
Ziele/Vorhaben in Polen:
■ D
 ie Firma Mühlberger Produktmodifizierung will insbesondere
direkte Kontakte zu internationalen
Partnern intensivieren.
■ I n innovativen Partnerschaften
sollen gemeinsame effektive
Lösungen gefunden werden, die
alle beteiligten Unternehmen
voranbringen.

Cele i zamierzenia w Polsce:
■ F
 irma Mühlberger Produktmodifizierung pragnie przede wszystkim zin
tensyfikować bezpośrednie kontakty
z międzynarodowymi partnerami.
■ W
 ramach partnerstwa innowacyjnego chcemy znaleźć wspólne efektywne rozwiązania z korzyścią dla
wszystkich uczestników.
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NürnbergMesse jest jedną z 15
największych spółek targowych na
świecie. Portfolio obejmuje około 120
krajowych i międzynarodowych wystaw
specjalistycznych i kongresów oraz
około 40 sponsorowanych stoisk
grupowych dla firm w Norymberdze i na
świecie. Każdego roku w imprezach
własnych, partnerskich i gościnnych
organizowanych przez NürnbergMesse
Group bierze udział około 30 tys.
wystawców (w tym 41% z zagranicy)
i prawie 1,4 mln odwiedzających (w tym
24 % z zagranicy). Posiada ona placówki
w Chinach, Brazylii, Indiach, Włoszech
i USA oraz ponad 50 przedstawicielstw
na całym świecie.

Die NürnbergMesse ist eine der
15 größten Messegesellschaften
der Welt. Das Portfolio umfasst rund
120 nationale und internationale
Fachmessen und Kongresse sowie
ca. 40 geförderte Firmengemein
schaftsstände am Standort Nürnberg
und weltweit.
Jährlich beteiligen sich rund 30.000
Aussteller (Int. 41 %) und bis zu 1,4
Millionen Besucher (Int. 24 %) an den
Eigen-, Partner- und Gastveranstaltungen der NürnbergMesse Group.
Sie hat Tochtergesellschaften in CHN,
BRA, IND, ITA und USA und über 50
Vertretungen weltweit.
Ziele/Vorhaben in Polen:
■ K
 ontakte knüpfen, um für die Zu
kunft weitere Partnerschaften und
Geschäftsbeziehungen aus- und
aufzubauen
■ I nformationen über verschiedene
Branchen einholen

Cele i zamierzenia w Polsce:
■ n
 awiązywanie kontaktów w celu
tworzenia nowej i rozszerzenia już
istniejącej współpracy partnerskiej
i relacji biznesowych
■ p
 ozyskanie informacji na temat
różnych branż
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Dr. Reinhard Pfeiffer

Michael Santner

Wiceprezes zarządu
Stellv. Vorsitzender der Geschäftsführung

Dyrektor zarządzający Wirecard
Członek zarządu Provus Group
Geschäftsführer Wirecard für
Central und Eastern Europe
Mitglied im Vorstand der Provus Group
Wirecard AG
Einsteinring 35
85609 Aschheim, Niemcy
Tel.:
+49 173 7062714
Fax:
+49 89 44242400
E-Mail: michael.santner@wirecard.com
Website: www.wirecard.at

Messe München GmbH
Messegelände 1
81823 München, Niemcy
Tel.:
+49 89 949-20400
Fax:
+49 89 949-9720400
E-Mail: reinhard.pfeiffer@messe-muenchen.de
Website: www.messe-muenchen.de

Targi Monachijskie (Messe München)
organizujące ponad 40 własnych spe
cjalistycznych imprez targowych należą
do największych na świecie centrów
targowych. Co roku w monachijskich
imprezach bierze udział ponad 30
tysięcy wystawców oraz około 2 miliony
odwiedzających. Ponadto Targi Monachijskie organizują specjalistyczne
imprezy targowe w Chinach, Indiach,
Turcji, Południowej Afryce i Rosji.
Odbywa się tam ok. 20 imprez. Targi
Monachijskie posiadają światową sieć
dystrybucji, którą stanowi 10 spółek
udziałowych oraz ponad 60 przedstawicielstw zagranicznych.

Die Messe München ist mit mehr
als 40 eigenen Fachmessen einer
der weltweit führenden Messever
anstalter. Über 30.000 Aussteller
und rund 2 Mio. Besucher nehmen
jährlich an den Veranstaltungen in
München teil. Außerdem veranstaltet
die Messe München Fachmessen
in China, Indien, der Türkei, in Süd
afrika und Russland. Hier finden
rund 20 Veranstaltungen statt. Mit 10
Beteiligungsgesellschaften und mehr
als 60 Auslandsvertretungen verfügt
die Messe München zudem über ein
weltweites Vertriebsnetzwerk.
Ziele/Vorhaben in Polen:
Beziehung mit wichtigen MesseAusstellern und Besuchermarkt
Polen vertiefen.
Besucherwerbung für BAU im Januar
2017. Themen wie Smart Building
oder IT-Lösungen für Gebäude stehen
mit im Vordergrund.

Cele i zamierzenia w Polsce:
Pogłębienie stosunków z polskim
rynkiem ważnych wystawców oraz
odwiedzających targi. Reklama targów
BAU w styczniu 2017 r. dla odwie
dzających. Na pierwszym planie
znajdują się tematy „smart building“
oraz rozwiązania IT dla budynków.
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Firma Wirecard AG to globalna firma
technologiczna, która wspomaga sprzedawców wielu branż w elektronicznym
dokonywaniu płatności odnośnie wszystkich kanałów dystrybucji i sprzedaży.
Międzynarodowe procedury akceptacji
płatności oraz ważnej ochrony przed
nadużyciami i dostępem osób niepo
wołanych są scentralizowane na jednej
globalnej platformie. Firma Wirecard AG
jet notowana na giełdzie we Frankfurcie
(TecDAX, ISIN DE0007472060, WDI).

Die Wirecard AG ist ein weltweit
tätiges Technologieunternehmen, das
Anbieter in vielen Branchen bei der
elektronischen Zahlungsabwicklung
auf allen Vertriebs- und Verkaufskanälen unterstützt. Internationale
Verfahren für die Akzeptanz von
Bezahlvorgängen und den wichtigen
Schutz vor Betrug und unberechtigtem Zugriff werden auf einer globalen
Plattform gebündelt. Die Wirecard
AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (TecDAX, ISIN
DE0007472060, WDI).

Cele i zamierzenia w Polsce:
■ b
 usiness development w zakresie
klientów kluczowych & klientów MŚP
oraz strategiczne partnerstwo
w dziedzinie elektronicznego dokonywania płatności
■ p
 rocedura dokonywania płatności
(payment processing), zarządzanie
ryzykiem, akwizycja kart kredytowych do transakcji w trybie online
■ h
 andel elektroniczny (e-commerce),
kanał mobilny, offline
■ P
 OS

Ziele/Vorhaben in Polen:
■ B
 usiness Development in den
Bereichen Key Account & SME
Kunden sowie strategische
Partnerschaften in den Bereichen
elektronische Zahlungsabwicklung
■ P
 ayment Processing, Risikomanagement, Kreditkarten-Acquiring
für online
■ E
 Commerce, mobil, offline
■ P
 OS
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Dr.oec. Walter Klaus Schmidt

Thomas Schram

Udziałowiec zarządzający
Geschäftsführender Gesellschafter

Dyrektor zarządzający
Geschäftsführer

InterMedia Gesellschaft für Managementund Personalberatung mbH

temptec GmbH

Köhlerweg 1
82041 Oberhaching, Niemcy
Tel.:
+49 89 2025490
Fax:
+49 89 20254920
E-Mail: walter.schmidt@intermedia-germany.com
Website: www.intermedia-germany.com
Od 30 lat firma InterMedia GmbH
z powodzeniem specjalizuje się w do
radztwie w dziedzinie rekrutacji kadry
zarządzającej. InterMedia jest współza
łożycielem „Search Net International”,
międzynarodowej sieci składającej się
z 65 prowadzonych przez partnerów
firm doradztwa personalnego i doradztwa w zakresie zarządzania w ponad
30 krajach.
Dr. Dr. Walter Schmidt jest wiceprzewodniczącym stowarzyszenia Przedsię
biorstwa Rodzinne („Die Familienunternehmer”) Kraju Związkowego Bawaria.

Seit 30 Jahren berät die InterMedia
GmbH ihre Kunden erfolgreich bei der
Beschaffung von Führungskräften.
InterMedia ist Mitbegründer des
„Search Net International” einem
internationalen Netzwerk von 65
partner-geführten Personal- und
Managementberatungen in mehr als
30 Ländern.
Herr Dr. Dr. Walter Schmidt ist
stellvertretender Landesvorsitzender
Bayern bei „Die Familienunternehmer” und ist auch in mehreren
Ausschüssen der Vereinigung der
Bayerischen Wirtschaft ehrenamtlich
tätig.

Cele i zamierzenia w Polsce:
Pozyskanie jednego lub wielu partne
rów w Polsce posiadających doświadczenie w zakresie gospodarki budowlanej,
elektrotechniki, biotechnologii oraz
w branży farmaceutyczno-medycznej
poszukujących kadry kierowniczej dla
niemieckich klientów w ramach sterowanego przez nas projektu.

Ziele/Vorhaben in Polen:
Gewinnung eines oder mehrere
Partner in Polen, die in den Branchen
Bauwirtschaft, Biotechnologie,
Pharma/Medical und Elektrotechnik
Erfahrung haben und für deutsche
Kunden Führungskräfte suchen unter
unserer Projektsteuerung.
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Bischof Buchbergerstraße 13
85305 Jetzendorf, Niemcy
Tel.:
+49 8137 99 76 77
Fax:
+49 8137 99 62 92
E-Mail: info@temptec-gmbh.de
Website: www.temptec-gmbh.de

Firma Temptec GmbH jest liderem
rynku i technologii w zakresie kurtyn
powietrznych zimnych i systemów
utrzymujących zimno dla samochodów
ciężarowych z regulacją temperatury.
Coraz bardziej udoskonalana obsługa
logistyczna towarów mrożonych i transportu umożliwia coraz efektywniejszą
realizację zadań transportowych
pod względem ekonomiczności
i nieszkodliwości dla środowiska.
Priorytetowe znaczenie mają przy tym
oszczędność paliwa i przetrzeganie
łańcucha chłodniczego.

Die temptec GmbH ist Markt- und
Technologieführer im Bereich Kühlvorhänge und Kälterückhaltesysteme
für temperaturgeführte LKW.
Immer weiter optimierte Kühl- und
Transportlogistik ermöglichen immer
effizientere Transportaufgaben hinsichtlich Effizienz und Umweltverträglichkeit. Die temptec GmbH stellt
hochentwickelte Kühlvorhänge und
Kälterückhaltesysteme für diese
Anwendungsfälle her und entwickelt
sie zusammen mit den Kunden weiter.
Die Kraftstoffeinsparung und die Einhaltung der Kühlkette stehen dabei im
Vordergrund.

Cele i zamierzenia w Polsce:
Jesteśmy zainteresowani poznaniem
sieci przedsiębiorstw łańcucha
żywnościowego, które posiadają
własne floty lub spedytorami
z chłodniami działającymi w tym
sektorze. Duże znaczenie miałoby
dla nas ponadto nawiązanie kontaktu
z producentami naczep ciężarowych
obsługującymi to grono klientów.

Ziele/Vorhaben in Polen:
Wir sind interessiert an Lebensmittelketten, die einen eigenen Fuhrpark
haben, oder Kühl-Speditionen die
dieses Segment abdecken. Von
großer Wichtigkeit wäre auch
Kontakt zu Fahrzeugaufbauern, die
diesen Kundenkreis bedienen.
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Norbert Seis

Dr. Heiko Spitzer

Udziałowiec zarządzający
Prezes & Dyrektor generalny
Geschäftsführender Gesellschafter
President & CEO

Udziałowiec zarządzający
Geschäftsführender Gesellschafter

AKUD-MedPharm GmbH / ProMedKliniken
Friedenstraße 3
97332 Volkach, Niemcy
Tel.:
+49 9381 718-499
Fax:
+49 9381 718-699
E-Mail: norbert.seis@gmx.de
Website: akudmedpharm.de/promedkliniken.de

Ismaninger Straße 52
81675 München, Niemcy
Tel.:
+49 89 4142439-80
Fax:
+49 89 4142439-855
E-Mail: heiko.spitzer@entellgenio.com
Website: www.entellgenio.com

■ d
 oradztwo

■

■

■

■
■
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w zakresie zarządzania,
przejmowanie szpitali, zarządzanie
w Ochronie Zdrowia, zarządzanie
przejściowe
o pracowywanie koncepcji, planowanie i budowa szpitali
d ystrybucja lekarstw, materiałów
i sprzętu stomatologicznego, laboratoryjnego, rehabilitacyjnego, sprzętu
pierwszej pomocy i materiałów
zużywalnych, projekty „pod klucz“,
sterylizacja „od A do Z“,
p rodukcja & sprzedaż & szkolenie
w dziedzinie kinezjotapingu,
t urystyka medyczna
g rupa ProMedKliniken: ortopedia,
kręgosłup, chirurgia urazowa, medycyna sportowa, onkologia, ginekologia, urologia, dermatologia, okulistyka, neurologia, medycyna niekon
wencjonalna, terapia komórkami
macierzystymi, indywidualne protezy
kolana, rehabilitacja, kinezjotaping,
terapia rezonansem stochastycznym,
osteopatia, chiroterapia, rehabilitacja
neuroaktywna, neurorobotyka

■ U
 nternehmensberatung, Klinik

■
■

■

■
■
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übernahme, Klinikmanagement/
Interimmanagement
K
 linikbau/-planung/-konzepte
V
 erkauf von Medizin/ Dental/
Labor/ Reha/ Notfall Geräten +
Verbrauchsmaterialien, Turn-KeyProjekte, Sterilisation von A–Z
P
 roduktion & Verkauf & Schulung
von Kin-Tape (Kinesiologisches
Tape)
M
 edizin Tourismus
P
 roMedKliniken Gruppe:
Orthopädie, Rücken, Unfallchirurgie, Allgemeinchirurgie, Innere
Medizin, Sport Medizin, Onkologie,
Gynäkologie, Urologie, Dermatologie, Augenheilkunde, Neurologie,
Alternativmedizin, Stamzellbehand
lung, Individualknieprothesen,
Rehabilitation/Physiotherapie,
Kinesiologisches Taping, Stochastische Resonanztherapie, Osteopathie, Chirotherapie, Akupunktur,
NeuroActivRehabilitation, Neuro
Robotic

entellgenio GmbH

entellgenio jest ekspertem w dziedzinie
„zoptymalizowanych” decyzji dotyczą
cych trwałej infrastruktury oraz doradztwa w dziedzinie eksploatacji sieci.
Podczas podejmowania „zoptymalizowanych” decyzji chodzi przede wszystkim o symulację i optymalizację budżetu,
jakości oraz ryzyka związanych
z trwałą infrastrukturą i sieciami
(np. siecią elektroenergetyczną,
gazową, wodociągową, kanalizacyjną,
cieplną, siecią nieruchomości) przy
uwzględnieniu ograniczeń, takich
jak finanse i regulacje prawne.

entellgenio GmbH ist Experte für
„optimierte” Entscheidungen bei
langlebigen Infrastrukturen und der
Beratung rund ums Netzgeschäft.
Beim Finden „optimierter Entscheidungen” geht es insbesondere um
die Simulation und Optimierung von
Budget, Qualität und Risiko lang
lebiger Infrastrukturen wie Netzen
(z. B. Strom, Gas, Wasser, Abwasser,
Fernwärme, Immobilien) unter
Berücksichtigung von Restriktionen
wie Finanzen und Regulation.
Ziele/Vorhaben in Polen:
■ I ntensivierung und Ausbau
bestehender Kontakte
■ A
 usweitung auf weitere Branchen

Cele i zamierzenia w Polsce:
■ z
 acieśnienie i rozbudowa
istniejących kontaktów
■ r ozszerzenie o dalsze branże
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Uwe-Peter Steigerwald

Johann Gregor Topol

Dyrektor zarządzający
Geschäftsführer

Udziałowiec zarządzający
Geschäftsführender Gesellschafter

StS Coupling GmbH

Esterer Gießerei GmbH

Hansaring 6
63843 Niedernberg, Niemcy
Tel.:
+49 6028 40642-22
Fax:
+49 6028 40642-19
E-Mail: u.steigerwald@stscoupling.de
Website: www.stscoupling.de

Estererstraße 12
84503 Altötting, Niemcy
Tel.:
+49 8671 92652-0
Fax:
+49 8671 92652-10
E-Mail: hans.topol@esterer-giesserei.de
Website: www.esterer-giesserei.de

Jako kompetentny i zaufany partner
w dziedzinie technologii napędu firma
StS Coupling GmbH daje gwarancję
produktów wysokiej jakości „Made in
Germany”. W celu sprostania wysokim
wymaganiom jakościowym nasza produkcja jest stale nadzorowana pod
kątem zgodności z normą DIN EN ISO
9001:2008.
Zaopatrujemy rynek krajowy i między
narodowy oferując głównie sprzęgła
z mieszkiem metalowym i elastomerowe, sprzęgła zabezpieczające
i magnetyczne, sprzęgła z wałem
pośrednim i połączenia wpustowe.
Nasze produkty znajdują zastosowanie
we wszystkich możliwych gałęziach
przemysłu, m.in. w inżynierii mecha
nicznej, automatyce, technologii
opakowań, transportu materiałów
i technologii żywności. Poszukujemy
dystrybutorów na terenie Polski,
potencjalnych partnerów w zakresie
produkcji oraz odbiorców końcowych
a także możliwości lepszego poznania
polskiego rynku.

Als kompetenter/zuverlässiger
Partner im Bereich Antriebstechnik,
steht die StS Coupling GmbH für
Qualitätsprodukte „Made in Germany”.
Um diesem Qualitätsanspruch ge
recht werden zu können, unterliegt
unsere Fertigung einer ständigen
Überwachung durch die DIN EN ISO
9001:2008.
Wir bedienen den internationalen/
nationalen Markt hauptsächlich mit
Metallbalg- und Elastomerkupplungen, Sicherheits- und Magnetkupp
lungen, Zwischenwellenkupplungen
und Welle-Nabe-Verbindungen. Alle
Artikel sind auch in Edelstahl erhältlich. Unsere Produkte finden ihren
Einsatz quer durch alle Branchen,
wie z. B. im Maschinenbau, der Automation, der Verpackungs-, Förderund Lebensmitteltechnik.

Odlewnia Esterer Gießerei istnieje już
od ponad 150 lat. W wyniku rozwoju
stała się dostawcą systemów oferu
jącym wysokiej jakości komponenty
odlewnicze przeznaczone do budowy
maszyn i urządzeń.

Die Esterer Gießerei besteht seit über
150 Jahren und hat sich zu einem
Systemlieferanten für anspruchsvolle
Gusskomponenten in den Bereichen
Maschinen- und Anlagenbau ent
wickelt.

Szeroka oferta odlewni zawiera
doradztwo dla klienta w fazie konstrukcyjnej, a także mechaniczną obróbkę
i wykończenie powierzchni. Szczególnym atutem odlewni Esterer Gießerei jest różnorodność stosowanych
materiałów, począwszy od żeliwa
szarego poprzez żeliwo utwardzone,
aż po najwyższej jakości staliwo.

Ihr breites Leistungsspektrum
beinhaltet die Kundenberatung in
der Konstruktionsphase ebenso wie
die mechanische Bearbeitung und
Oberflächenveredelung. Eine besondere Stärke der Esterer Gießerei
ist die große Werkstoffvielfalt vom
Grauguss über Verschleißguss bis zu
hochlegierten Stahlgusssorten.

Ziele/Vorhaben in Polen:
■ W
 ir suchen Vertriebspartner, Fertigungspartner und Endkunden
■ E
 inblick in den polnischen Markt
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Caroline Trips

Dr. Iris Vieweg

Udziałowiec zarządzający
Geschäftsführende Gesellschafterin

Prokurent
Prokuristin

Trips GmbH

Vieweg GmbH

Hohe Heide 8–10
97506 Grafenrheinfeld, Niemcy
Tel.:
+49 9723 9197-0
Fax:
+49 9723 9197-11
E-Mail: caro.trips@trips-group.com
Website: www.trips-group.com

Gewerbepark 13
85402 Kranzberg, Niemcy
Tel.:
+49 8166 6784-24
Fax:
+49 8166 6784-20
E-Mail: iris.vieweg@dosieren.de
Website: www.dosieren.de

TRIPS group, jako integrator systemów
działający na rynku międzynarodowym,
oferuje usługi w zakresie automatyzacji
maszyn i instalacji przemysłu procesowego i wytwórczego. Portfolio firmy
sięga od wspomaganego komputerowo
projektowania technik sterowania
poprzez inżynierię oprogramowania dla
systemów sterujących, układów sterowania i wizualizacji procesów produkcyjnych aż po montaż, okablowanie
i uruchamianie rozdzielnic na całym
świecie. Główna domena naszej branży
obejmuje następujące dziedziny:
wytwarzanie i dystrybucję energii
elektrycznej, sektor ropy naftowej
i gazu ziemnego, przemysł chemiczny.

Als international tätiger System
integrator automatisiert die TRIPS
group Maschinen und Anlagen der
Prozess- und Fertigungsindustrie.
Das Portfolio reicht von der CADProjektierung der Steuerungstechnik
über das Software-Engineering für
Steuerungen, Prozessleitsysteme und
Visualisierungen bis hin zur Montage,
Verdrahtung und weltweiten Inbetriebnahme der Schaltanlagen. Unser
Branchenfokus liegt in den Bereichen
Energieerzeugung/-verteilung, Öl und
Gas, Chemie, Wasser/Abwasser
sowie Kalk/Zement.
Ziele/Vorhaben in Polen:
Ziel ist es, neue geschäftliche
Kontakte und Allianzen zu schließen,
um unserer neuen polnischen
Niederlassung den Marktzugang zu
erleichtern und „Made in Germany”
als Qualitätskriterium moderner
Automatisierungslösungen in Polen
zu etablieren.

Cele i zamierzenia w Polsce:
Naszym celem jest nawiązanie nowych
kontaktów biznesowych i sojuszy,
które naszej nowej polskiej placówce
ułatwiłyby dostęp do rynku i sprawiłyby,
by pojęcie „Made in Germany” stało
się gwarancją jakości nowoczesnych
rozwiązań automatyki w Polsce.
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Firma Vieweg GmbH oferuje technikę
dozowania i mieszania umożliwiającą
precyzyjne nakładanie mikroskopijnych
ilości płynów o niskiej, średniej i wysokiej lepkości. Przykładowo może być to
punkt nałożenia pasty lutowniczej na
płytce obwodu drukowanego lub ścieżka
kleju na osłonie. Paleta produktów
sięga od prostych systemów ręcznych
aż po 4-osiowe roboty dozujące dostosowane do integracji z liniami produkcyjnymi.
Jesteśmy przedsiębiorstwem rodzinnym w drugim pokoleniu i obchodzimy
w tym roku 40-lecie założenia firmy.
Posiadamy przedstawicielstwa zagraniczne na terenie pięciu krajów.

Die Vieweg GmbH bietet Dosier- und
Mischtechnik an, um Kleinstmengen
an nieder-, mittel- und hochviskosen
Flüssigkeiten präzise aufzutragen.
Dies kann ein Lotpastenpunkt auf
einer Platine oder eine Klebstofflinie
auf einer Blende sein. Die Produktpalette reicht von einfachen Hand
systemen bis zu In-Line fähigen
4-Achs-Dosierrobotern.
Wir sind ein in zweiter Generation
geführtes Familienunternehmen
und feiern in diesem Jahr unser
40-jähriges Firmenjubiläum.
Vertreten sind wir in fünf Ländern.
Ziele/Vorhaben in Polen:
Die Vieweg GmbH plant eine Vertriebsniederlassung in Polen zu gründen, um das Geschäft mit polnischen
Unternehmen weiter auszubauen.
Hierzu suchen wir neue Geschäftskontakte und Betätigungsfelder in
den unterschiedlichsten Branchen.

Cele i zamierzenia w Polsce:
Firma Vieweg GmbH planuje otwarcie
przedstawicielstwa handlowego
w Polsce, aby rozwinąć stosunki gospodarcze z polskimi przedsiębiorstwami.
W tym celu poszukujemy nowych kontaktów biznesowych oraz dziedzin
działalności.
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Dirk von Vopelius

Claudia Wackerbauer

Prezes
Präsident

Udziałowiec zarządzający
Geschäftsführende Gesellschafterin

Industrie- und Handelskammer Nürnberg
für Mittelfranken

Wackerbauer Maschinenbau GmbH

Ulmenstraße 52
90443 Nürnberg, Niemcy
Tel.:
+49 911 1335-373
Fax:
+49 911 1335-346
E-Mail: dirk.vopelius@nuernberg.ihk.de
Website: www.ihk-nuernberg.de
Dziewięć izb przemysłowo-handlowych
w Bawarii reprezentuje interesy 980 tys.
zrzeszonych firm. Około 53 tys. honorowych przedstawicieli firm wspiera izby przemysłowo-handlowe, stanowiące
największą organizację gospodarczą
Bawarii. Oprócz licznych usług dla
przedsiębiorstw izby przemysłowohandlowe wykonują ponad 60
określonych ustawowo zadań dla
członków. Najważniejszym zadaniem
jest nadzorowanie ok. 150 tys. umów
w zakresie kształcenia w zawodzie.
Bawarskie izby pracują na rzecz ponad
80 tys. zrzeszonych firm, działających
na rynku międzynarodowym. Udział
eksportu wynosi 52 %.

Die neun IHKs in Bayern vertreten die
Interessen von 980.000 Mitgliedsfirmen. Rund 53.000 ehrenamtliche Unternehmensvertreter unterstützen die
IHKs als größte Wirtschaftsorganisation in Bayern. Neben zahlreichen
Services für die Unternehmen führen
die IHKs mehr als 60 gesetzliche
Aufgaben für ihre Mitglieder durch.
Wichtigste Aufgabe ist die Betreuung
von rund 150.000 Ausbildungsverhältnissen. Die bayerischen IHKs
sind erste Adresse für über 80.000
international aktive Mitgliedsfirmen.
Exportquote 52 %.
Ziele/Vorhaben in Polen:
Kontaktaufnahme zu politischen
Entscheidungsträgern, lokalen
Kammern und Verbänden sowie
potenziellen Investoren.

Cele i zamierzenia w Polsce:
Nawiązanie kontaktu z decydentami
w polityce, lokalnymi izbami i stowarzyszeniami oraz potencjalnymi
inwestorami.
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Wernher-von-Braun-Straße 7
84539 Ampfing, Niemcy
Tel.:
+49 8636 9838-0
Fax:
+49 8636 9838-38
E-Mail: info@wackerbauer.net
Website: www.wackerbauer.net

Wackerbauer Maschinenbau GmbH –
jesteśmy specjalistami w branży
przetwarzania odpadów organicznych!
Od dziesięcioleci produkujemy poszukiwane rozdrabniacze odpadów organicznych celem dalszej przeróbki
w urządzeniach do mokrej fermentacji.

Wackerbauer Maschinenbau GmbH
– wir sind die Spezialisten im Bereich
Bioabfallaufbereitung!
Wir fertigen seit Jahrzehnten erfolg
reich Zerkleinerungstechnik für
Bioabfall für die Weiterverarbeitung
in Nassvergärungsanlagen.

Młynek sortowniczy naszej produkcji
rozdrabnia z łatwością duże ilości
odpadów organicznych oddzielając
je od zanieczyszczeń.
Oferta naszej firmy obejmuje planowanie i produkcję zespołów urządzeń do
przetwarzania odpadów organicznych
wraz z urządzeniami transportu
wewnętrznego, sterowanie oraz
montaż.

Unsere Trennmühle zerkleinert problemlos große Menge von Bioabfall
und trennt dabei Störstoffe ab.
Die Planung und Fertigung der
Komplettanlagen für die Aufbereitung
von Bioabfallen inklusive Annahmeund Fördertechnik mit Steuerung und
Montage kommt aus unserem Haus.
Ziele/Vorhaben in Polen:
Die Wackerbauer Maschinenbau
GmbH möchte ihre Produkte in
Polen bekanntmachen und sucht
Geschäftspartner um Anlagen für
Bioabfall nach Polen zu liefern.

Cele i zamierzenia w Polsce:
Firma Wackerbauer Maschinenbau
GmbH zamierza spopularyzować swoje
produkty w Polsce i poszukuje
partnerów biznesowych zainteresowanych ich rozprowadzaniem.
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Sebastian Wiśniewski

Jürgen Zimmermann

Dyrektor Oddziału Polska
Niederlassungsleiter Polen

Dyrektor zarządzający
Geschäftsführer

HPC AG

lento objekt GmbH

Nördlinger Straße 16
86655 Harburg, Niemcy
Tel.:
+48 50 837880-8
Fax:
+49 9080 9992-49
E-Mail: sebastian.wisniewski@hpc.ag
Website: www.hpc.ag/pl/

Oskar-Sembach-Ring 11
91207 Lauf a. d. Pegnitz, Niemcy
Tel.:
+49 9123 99911-160
Fax:
+49 9123 99911-151
E-Mail: juergen.zimmermann@lento.de
Website: www.lento.de

Przedsiębiorstwo inżynieryjne HPC AG
posiadające 60 lat doświadczenia na
rynku w dziedzinie recyklingu terenów,
doradztwa środowiskowego oraz planowania infrastruktury jest jednym
z europejskich liderów wśród doradców
ekologicznych. Jako współzałożyciel
organizacji Inogen posiadającej ponad
4.300 pracowników w 120 krajach Europy, Ameryki Północnej i Południowej,
Azji i Australii gwarantujemy naszym
międzynarodowym klientom biznesowym jednolite standardy jakości na
całym świecie.

Das Ingenieurunternehmen HPC AG
ist mit 60 Jahren Markterfahrung im
Bereich Flächenrecycling, Umweltberatung und Infrastrukturplanung
einer der europaweit führenden
Umweltberater. Als Gründungsmit
glied der Inogen-Allianz, die mit über
4.300 Mitarbeitern in 120 Ländern in
Europa, Nord- und Südamerika, Asien
und Australien vertreten ist, garantieren wir unseren internationalen
Großkunden einheitliche Qualitäts
standards weltweit.
Ziele/Vorhaben in Polen:
Die polnische Tochtergesellschaft
HPC Polska mit dem Sitz in Warschau
sucht aktuell in Polen nach leistungsfähigen einheimischen Subunternehmen im Bereich Ingenieurgeologie,
Hydrogeologie und Altlastensanierung.

Cele i zamierzenia w Polsce:
HPC Polska Sp. z o.o. z siedzibą
w Warszawie poszukuje obecnie
w Polsce krajowych podwykonawców
o ugruntowanej pozycji na rynku
specjalizujących się w geologii
inżynierskiej, hydrogeologii oraz rekultywacji terenów zdegradowanych.
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Firma lento została założona przez
Mario Felscha w 2005 roku jako producent ergonomicznych krzeseł i foteli
biurowych i specjalnego przeznaczenia.
Udany od samego początku pierwszy
produkt, obrotowe krzesło biurowe
„agilis“, jest od tej pory stale udoskonalany. Dzięki autorskiemu systemowi
lento:aktivSystems, który wielokrotnie
okazał się innowacyjnym rozwiązaniem
gwarantującym spełnienie wysokich
wymagań ergonomicznych obrotowych
krzeseł biurowych, powstały nowe kategorie „zdrowego siedzenia”.

lento wurde 2005 als Hersteller ergonomischer Sitzlösungen für Büro und
Objekt seitens Mario Felsch gegründet. Das von Beginn an erfolgreiche
erste Produkt, der Bürodrehstuhl agilis, wurde seither weiterentwickelt.
Hier konnten insbesondere aufgrund
des hauseigenen lento:aktivSystems
– welches sich als innovative Lösung
hinsichtlich der hohen Ansprüche an
einen ergonomischen Bürodrehstuhl
vielfach bewährt hat, neue Maßstäbe
zum Thema „gesund sitzen” gesetzt
werden.

Logiczną konsekwencją bezpośred
niego dialogu z klientami, wyrażającymi
coraz większe zapotrzebowanie na
produkty i świadczenia o wysokiej
jakości nie tylko w zakresie krzeseł
biurowych, jest rozwój lento jako
specjalisty o szerokim spektrum usług
w dziedzinie wyposażenia wnętrz
i obiektów.

Als logische Konsequenz des
direkten Kundendialogs mit stetig
steigenden Nachfragen an hochwertigen Produkten und Leistungen über
Bürodrehstühle hinaus, hat sich lento
mit einem umfangreichen Leistungs
spektrum zum Spezialisten für Büround Objektausstattung entwickelt.
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Ważne adresy/wichtige Adressen

Rosi Saubert
Kierownik Referatu ds. Delegacji Biznesowych
Referatsleiterin Wirtschaftsdelegationen
Bayern International GmbH
Landsberger Straße 300
80687 München, Niemcy
Tel.:
+49 89 660566-200
Fax:
+49 89 660566-150
E-Mail: rsaubert@bayern-international.de
Website: www.bayern-international.de

Firma Bayern International stawia sobie
za cel wspieranie eksportu małych
i średnich przedsiębiorstw z Bawarii.
Bayern International, przedsiębiorstwo
Wolnego Kraju Związkowego Bawarii
(Freistaat Bayern), wspiera ponadto
lokalny marketing bawarski. Bayern
International pomaga klasie średniej
przy wchodzeniu na nowe rynki na
całym świecie.

Bayern International hat sich die
Exportförderung bayerischer kleiner
und mittlerer Unternehmen zum Ziel
gesetzt. Zudem unterstützt Bayern
International, ein Unternehmen des
Freistaats Bayern, das bayerische
Standortmarketing. Bayern International hilft dem Mittelstand beim
Einstieg in neue Märkte weltweit.

Dzięki programowi „Targi” bawarskie
przedsiębiorstwa mogą uzyskać pomoc
finansową i organizacyjną w razie
udziału w targach za granicą.

Mit dem Messeprogramm können
sich bayerische Unternehmen finanziell gefördert und organisatorisch
unterstützt, auf Auslandsmessen
präsentieren.

Delegacje pod przewodnictwem poli
tycznym Bawarskiego Ministerstwa
Gospodarki, Mediów, Energii i Technologii oraz podróże służbowe skoncentrowane na określoną branżę pomagają
firmom wejść na rynek docelowy.
Program dokształcania oraz bawarska
baza danych firm umożliwiają
nawiązanie kontaktów zagranicznych
decydentów z firmami z Bawarii.

Die Delegationsreisen unter politi
scher Leitung des Bayerischen
Staatsministeriums für Wirtschaft
und Medien, Energie und Technologie
sowie branchenfokussierte Unternehmerreisen helfen beim Markteinstieg.
Ein Weiterbildungsprogramm und
eine bayerische Firmendatenbank
bringen ausländische Entscheider mit
bayerischen Firmen zusammen.
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Ambasada Republiki Federalnej Niemiec
Botschaft der Bundesrepublik Deutschland
ul. Jazdów 12
00-467 Warschau, Polen
Tel.:
+48 22 5841-700
Fax:
+48 22 5841-979
E-Mail: info@warschau.diplo.de
Website: www.warschau.diplo.de
Konsulat Generalny Niemiec we Wrocławiu
Deutsches Generalkonsulat Breslau
ul. Podwale 76
50-449 Breslau, Polen
Tel.:
+48 71 37727-00
Fax:
+48 71 34241-14
E-Mail info@breslau.diplo.de
Website: www.breslau.diplo.de
Przedstawicielstwo Wolnego Kraju Związkowego Bawarii w Polsce
Repräsentanz des Freistaats Bayern in Polen
c/o Deutsch-Polnische Industrie- und Handelskammer
ul. Miodowa 14
00-246 Warschau, Polen
Tel.:
+48 22 5310-500
Fax:
+48 22 5310-600
E-Mail: bayern@ahk.pl
Website: www.bayern.info.pl
Invest in Bavaria
Prinzregentenstraße 22
80538 München, Niemcy
Tel.:
+49 89 24210-7500
Fax:
+49 89 24210-7557
E-Mail: welcome@invest-in-bavaria.com
Website: www.invest-in-bavaria.com
Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej
Generalkonsulat der Republik Polen
Röntgenstraße 5
81679 München, Niemcy
Tel.:
+49 89 4186080
Fax:
+49 89 471318
E-Mail: konsulat.muenchen@botschaft-polen.de
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