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TWOJE NAJLEPSZE ROZWIĄZANIE DO OBRÓBKI DREWNA
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Jedna marka
6.000 pracowników
Nieskończenie wiele możliwości
Jesteśmy NAJLEPSZYM ROZWIĄZANIEM DLA CIEBIE

ROZWIĄZANIE DLA CIEBIE — w każdej maszynie. Nowa oklejarka łączy w sobie wszystkie rozwiązania firmy HOMAG. Pierwsza, zbudowana w 1962 stała się kamieniem węgielnym
naszego sukcesu.

JEDNO PRZEDSIĘBIORSTWO – JEDNA MARKA

HOMAG to nie tylko sprzedaż i usługi
Jesteśmy świadomi, że gwarancją sukcesu współczesnych przedsiębiorstw jest

w przedsiębiorstwie pozwalają zaoferować innowacyjne produkty, kompleksową

baczna obserwacja sytuacji na rynku, uważne wsłuchiwanie się w potrzeby klienta

obsługę oraz fachowe doradztwo.

oraz otwartość na zmiany. Dlatego też nieustannie się rozwijamy, by móc jeszcze
lepiej sprostać Twoim, nawet najbardziej wygórowanym, oczekiwaniom.

Pragniemy, aby HOMAG kojarzył się w przyszłości z jeszcze potężniejszą marką
i oferował coraz to lepsze rozwiązania. Z tego też względu już od teraz wszystkie

Kluczową kwestią jest dla nas znalezienie NAJLEPSZEGO ROZWIĄZANIA

wytwarzane przez nas produkty będą częścią jednej marki HOMAG. Dzięki

dla każdego klienta. Szukając go nie koncentrujemy się wyłącznie na sprzedaniu

temu nie tylko usprawnimy i ułatwimy przepływ informacji w obrębie całego

maszyny, oprogramowania czy usług serwisowych na wysokim poziomie.

przedsiębiorstwa, lecz także przyspieszymy realizację zamówień. Więcej informacji

Uważamy, że jedynie poznanie i świadomość wszystkich procesów oraz zależności

na temat ujednolicenia naszej marki znajdziesz na stronach 2-3.

„HOMAG jest niezawodnym partnerem, który w swoich rozwiązaniach w nowatorski sposób
i konsekwentnie łączy wiedzę z praktyką.”
Pekka Paasivaara, Prezes Zarządu HOMAG Group AG
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„Nasza obecna pozycja na rynku jest rezultatem wysokiej jakości oferowanych przez nas produktów i rozwiązań,

„Dzięki szerokiemu wachlarzowi naszych usług możemy dobrać dla każdego klienta odpowiednie rozwiązanie

a także pełnego zaangażowania naszych pracowników. Klienci doceniają nasze starania, a ich zaufanie

i zwiększyć w ten sposób jego konkurencyjność. I nie mam na myśli wyłącznie maszyn, lecz także specjalistyczne

jest dla nas najwyższą formą uznania oraz impulsem do dalszego działania.”

oprogramowanie i fachowe porady. To z pewnością wyróżnia markę HOMAG wśród innych producentów.”

Anton Hamm, Executive Vice President Life Cycle Services, HOMAG

Tobias Schaible, Vice President Central and Southern Europe, HOMAG

ZMIANA TO SZANSA

produkcją, sprzedażą czy serwisem naszych maszyn. W ten sposób

Już w latach 60. ubiegłego wieku wdrażaliśmy w naszej branży

pragniemy nie tylko ułatwić współpracę z naszymi klientami, dostawcami

nowatorskie pomysły oraz nowoczesne technologie i wspólnie z naszymi

i partnerami, lecz także zagwarantować przejrzystość procesów

klientami kształtowaliśmy rynek. Dzięki zaangażowaniu 6.000

w naszym przedsiębiorstwie oraz usprawnić komunikację w obrębie

pracowników i jasnej strategii staliśmy się przedsiębiorstwem

całego koncernu. Połączymy również nasze działy badań i rozwoju,

oferującym kompleksowe rozwiązania w dziedzinie obróbki

co pozwoli szybciej i skuteczniej wprowadzać na rynek nowatorskie

drewna i dziś jesteśmy numerem jeden na rynku światowym.

rozwiązania. W dalszym ciągu możesz więc na nas polegać, także

Osiągnęliśmy to m.in. dlatego, że nasi pracownicy patrzą w przyszłość

wtedy, gdy Twoja pilarka HOLZMA, oklejarka BRANDT, centrum

i są otwarci na zmiany. Jesteśmy świadomi, że świat wokół nas

obróbcze CNC WEEKE czy szlifierka BÜTFERING będą opatrzone logo

nieustannie coraz szybciej się zmienia, o czym świadczą takie procesy

HOMAG.

1.200 pracowników obsługi klienta
90% zgłoszeń serwisowych rozwiązanych online
1 cel: niezawodna maszyna
Jesteśmy NAJLEPSZYM ROZWIĄZANIEM DLA CIEBIE

jak globalizacja, indywidualizacja czy cyfryzacja.
NOWA STRATEGIA NA PRZYSZŁOŚĆ
HOMAG JAKO JEDNA SILNA MARKA

Przy okazji ujednolicenia naszej marki pragniemy zaakcentować,

Zachodzące zmiany postrzegamy jako szansę, dlatego już dziś robimy

że HOMAG to znacznie więcej niż tylko maszyny i technologie.

krok do przodu łącząc wszystkie nasze marki w jedną. Oznacza to,

Potężnym filarem naszego przedsiębiorstwa są również innowacje,

że od teraz wszystkie wytwarzane przez nas produkty będą

patenty, oprogramowanie i serwis, a przede wszystkim pełne

opatrzone jednym logo – HOMAG. To samo dotyczy naszych

zaangażowanie wszystkich pracowników, co razem tworzy:

pracowników – wszyscy będą pracownikami firmy HOMAG, niezależnie

NAJLEPSZE ROZWIĄZANIE DLA CIEBIE.

od tego czy dotychczas pracowali w spółce-córce zajmującej się

HOLZMA

BRANDT

FRIZ

Wykorzystując nowy motyw w kampanii reklamowej chcieliśmy podkreślić, że HOMAG to nie tylko sprzedaż i usługi. Powyższa grafika ilustruje, że w myśl naszego motto –
NAJLEPSZE ROZWIĄZANIE DLA CIEBIE nasi pracownicy serwisu dokładają wszelkich starań, by Twoja maszyna działała bez zarzutu.

WARTOŚCI, KTÓRE CECHUJĄ NASZĄ MARKĘ:

HOMAG AUTOMATION
WEEKE

+

PARTNERSTWO

BÜTFERING

INNOWACYJNOŚĆ

+

UKIERUNKOWANIE
NA CEL

Zawsze staramy się być dla

Nasze przyszłościowe

Technologie, produkty

naszych klientów uczciwym,

rozwiązania wyznaczają

i świadczone przez nas usługi

niezawodnym i godnym zaufania

trendy i pomagają naszym

w pełni odpowiadają potrzebom

partnerem.

klientom osiągnąć sukces.

naszych klientów.

WSZYSTKIE TE WARTOŚCI ZNAJDUJĄ ODZWIERCIEDLENIE W NASZYM HAŚLE:

= NAJLEPSZE ROZWIĄZANIE DLA CIEBIE
Nowa strategia usprawni komunikację w obrębie całego naszego koncernu, a już od zaraz każdy nasz produkt będzie opatrzony logo HOMAG.

OFERUJEMY NOWATORSKIE ROZWIĄZANIA NA KAŻDYM ETAPIE PPODUKCJI

planowanie produkcji /

ﬁ nansowanie

projektowanie

generowanie danych

optymalizowanie procesów
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planowanie

magazynowanie

rozkrój

sortowanie /

obróbka

formatowanie /

wiercenie /

załadunek

powierzchni

oklejanie

osadzanie okuć

montaż
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pakowanie

serwis
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RAZEM ŁATWIEJ

JEDNA MARKA – MNÓSTWO ZALET:
1. KOMPETENTNY DORADCA:

3. ROZWINIĘTA SIEĆ SERWISU

Zapoznaj się już dziś z szerokim

Twój osobisty doradca odpowie

NA CAŁYM ŚWIECIE:

wachlarzem naszych produktów

na każde pytanie, doradzi

Fachowa pomoc pracowników naszego

oraz opiniami naszych klientów!

i wspólnie z Tobą znajdzie

serwisu zapewnia szybkie i profesjonalne

Więcej na: www.homag.com

najlepsze rozwiązanie.

wsparcie przez 24h na dobę gdziekolwiek
jesteś.

2. MOCNY ZESPÓŁ:
Dzięki połączeniu naszych spółek

4. ROZBUDOWANA STRONA

w jedną całość nasi pracownicy

INTERNETOWA:

będą w stanie jeszcze szybciej

Od teraz wszystkie potrzebne informacje

zaproponować Ci rozwiązanie

dotyczące naszego przedsiębiorstwa

gwarantujące optymalizację

znajdziesz pod jednym adresem.

procesów i ciągły rozwój.

AKTYWNA WSPÓŁPRACA NA CAŁYM ŚWIECIE

„Automatyzacja to tylko
początek. Prawdziwym
przełomem było dla nas
profesjonalne doradztwo
oraz niezawodne
oprogramowanie.”
„Kto, tak jak my, dostarcza meble

Christian Beer, właściciel zakładu

kuchenne w 48 godzin, opiera się

stolarskiego Beer, Niemcy

na produkcji gniazdowej. I potrzebuje
jednego niezawodnego partnera, który
nad wszystkim zapanuje.” Olja Glisovic,
„Z pomocą ﬁrmy HOMAG osiągnęliśmy

prezes spółki Darex Home, Serbia

kolejny, wyższy poziom w produkcji
„Nasz sukces jest jednoznacznie

schodów.”

związany z inwestycjami w rozwiązania

Klaus Armbruster, dyrektor ds. produkcji

oferowane przez ﬁrmę HOMAG.”

schodów w firmie Weberhaus, Niemcy

Alessandro Erba, prezes spółki Erba Mobili,
„W ramach jednej, ujednoliconej marki

Włochy

działamy efektywniej na każdym polu
i możemy zaoferować naszym klientom
jeszcze lepsze rozwiązania.”
Wolfgang Augsten, Executive Vice President
BU Panel Dividing, HOMAG
„Dzięki ﬁrmie HOMAG stanowimy
konkurencję dla znacznie większych
przedsiębiorstw.”
Bernhard Daxenberger, stolarz w Zakładzie
stolarskim Daxenberger, Niemcy
„HOMAG oferuje kompleksowe usługi –

„Kiedy pojawia się
problem, HOMAG zawsze
znajduje właściwe
rozwiązanie. Jesteśmy
bardzo zadowoleni
ze wsparcia i serwisu,
jakie oferuje HOMAG.”
Lyle Kearns, menadżer w ﬁrmie Precise
Precut, Australia

od fachowego doradztwa, przez szeroką
gamę produktów aż po organizację
produkcji i serwis na najwyższym
poziomie.”
Achim Homeier, dyrektor ds. zarządzania

NADCHODZĄCE TARGI

HOMAG NA TARGACH
LIGNA W HANOWERZE.
Zapraszamy do świata naszych

produktem, HOMAG

rozwiązań! Odwiedź nasze stoisko – hala
„Firma HOMAG przyczyniła się

nr 13 i 14 – w dniach od 22 do 26 maja br.

do zrewolucjonizowania naszego

i sprawdź, co nowego oferuje HOMAG!

procesu produkcji, dlatego bez wahania

Czekamy na Ciebie!

to właśnie jej powierzyłbym budowę
kolejnej linii maszyn.”
Jerzy Krzanowski, wiceprezes Zarządu firmy
Nowy Styl, Polska
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