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A SUA SOLUÇÃO PARA O PROCESSAMENTO DE MADEIRA

MARÇO DE 2017

Uma marca
6000 colaboradores
Possibilidades infinitas
Nós somos A SUA SOLUÇÃO

A SUA SOLUÇÃO – em cada máquina individual. A nossa atual coladeira de bordas representa todas as soluções HOMAG. Foi com uma coladeira que em 1962 damos o passo inicial
para o nosso sucesso.

UMA EMPRESA – UMA MARCA

Mais do que a soma das nossas peças.
Atualmente, quem quiser ter sucesso, precisa estar atendo ao mercado, ouvir

a solução sob medida para a sua empresa.

os clientes e estar disposto a fazer mudanças. Acreditamos profundamente

Com a decisão de posicionar a HOMAG como uma marca forte, estamos nos

nisto: nós reestruturamos a nossa empresa para você.

orientando ainda mais nas suas necessidades. Por este motivo, a partir de
agora todos os nossos produtos levam a marca HOMAG. Isto possibilita uma

No centro das nossas ações está a sua solução. Há muito tempo que a solução

comunicação clara e para você ficará mais fácil encontrar exatamente o que

ideal não se baseia somente na venda de uma máquina, um software, uma

precisa. Conheça tudo sobre a nova marca e estratégia de comunicação

prestação de serviços ou uma boa assistência técnica. Hoje em dia, somente

HOMAG a partir da página_2.

quem compreende as relações na sua empresa e consegue fornecer tudo a
partir de uma só fonte, pode oferecer para você uma consultoria competente e

“A HOMAG posiciona-se como parceiro inovador, que pensa e executa soluções. Nós
percorremos este caminho com muita dedicação.”
Pekka Paasivaara, Diretor Executivo do HOMAG Group AG
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“O nosso desenvolvimento, até hoje, é o resultado de produtos muitos bons, colaboradores
comprometidos e processos seguros. Por isso, a grande conﬁança dos clientes e
fornecedores na HOMAG é uma enorme honra e um incentivo diário para todos nós.”

“Através do nosso vasto portfólio, podemos desenvolver soluções sob medida para fazer a
sua empresa crescer. E não apenas com máquinas, mas também com consultoria e soluções
de software. Por isso, a HOMAG é diferente de qualquer outro fabricante.”

Anton Hamm, Vice-Presidente Executivo da Life Cycle Services, HOMAG

Tobias Schaible, Vice-Presidente para o Centro e Sul da Europa, HOMAG

CONTINUAÇÃO DO TÍTULO

A MUDANÇA COMO UMA OPORTUNIDADE

Futuramente, cada uma das nossas máquinas levará o logotipo da

Desde os ano 60, impulsionamos o nosso setor com inovações,

HOMAG e cada representante de vendas ou técnico de assistência virá

tecnologias e moldamos o mercado trabalhando com a sua ajuda –

da HOMAG. Desta forma, interligam-se os nossos maiores objetivos:

vocês clientes. Graças à nossa estratégia clara, nos tornamos uma

A simpliﬁcação do trabalho em parceria com você enquanto

empresa que abrange toda a cadeia produtiva do ramo de

nosso cliente, fornecedor e parceiro de negócios – e uma clara

processamento de madeira – 6000 funcionários que trabalham

comunicação em todo o mundo. Ao mesmo tempo, estamos

lado a lado com você. Atualmente somos líderes do mercado mundial.

concentrando as nossas competências em pesquisas e desenvolvimentos

Nós conseguimos alcançar esta posição somente porque os nossos

para introduzir com mais rapidez as novas soluções no mercado. Por isto,

colaboradores olham para o futuro e estão sempre abertos à mudança.

continue confiando na qualidade padronizada da nossa empresa, mesmo

Particularmente nos últimos anos, o mundo a nossa volta tem mudado

se no futuro a sua seccionadora de painéis HOLZMA, a sua coladeira de

muito e rapidamente. A globalização, a personalização, a interligação e

bordas da BRANDT, a sua máquina CNC da WEEKE ou a sua lixadeira da

a digitalização são apenas algumas das palavras-chave que evidenciam

BÜTFERING levar o logotipo da HOMAG.

1.200 técnicos profissionais
90% dos atendimentos resolvidos online
1 objetivo – performance insuperável
Nós somos A SUA SOLUÇÃO

esta mudança.
NOVA ESTRATÉGIA PARA O FUTURO
HOMAG É A NOSSA ÚNICA MARCA

Com a nossa nova campanha de comunicação, mostramos-lhe que

Nós encaramos as mudanças como oportunidades e agora estamos

em cada máquina e em cada aplicação existe mais do que aparenta à

dando o próximo passo: Estamos juntando as nossas marcas para

primeira vista. Mais inovações e patentes. Mais software e serviços. E

formar uma só. Consequentemente, no futuro comercializaremos

naturalmente o empenho total de cada colaborador. Tudo isto resulta

todos os produtos da nossa empresa sob a marca HOMAG.

em: SUA SOLUÇÃO.

HOLZMA

BRANDT

FRIZ

Usando as nossas novas imagens , nós demonstramos para você que não somos somente a soma das nossas peças. A SUA SOLUÇÃO significa, por exemplo, que o
nosso pessoal técnico faz tudo o que estiver ao seu alcance para atingir o objetivo – que a máquina funcione eficientemente.

OS VALORES FUNDAMENTAIS DA NOSSA MARCA

HOMAG AUTOMATION
WEEKE

+

PARCERIA

BÜTFERING

INOVAÇÃO

+

ORIENTAÇÃO PARA AS
SOLUÇÕES

Há muitas décadas que somos

As nossas soluções orientadas para

As nossas tecnologias, produtos

para os nossos clientes um

o futuro estabelecem tendências e

e serviços solucionam os desaﬁos

parceiro justo, respeitador e leal.

contribuem para o êxito dos nossos

enfrentados pelos nossos clientes

clientes no mercado.

de forma completa, interligada e
sustentável.

ESTES VALORES TRADUZEM-SE NO NOVO E SONORO SLOGAN DA HOMAG

= A SUA SOLUÇÃO
A nova estratégia de marca confere clareza e simplifica a orientação em todo o mundo. A partir de agora, todos os produtos têm o logótipo da HOMAG.

OFERECEMOS A SUA SOLUÇÃO PARA TODAS AS ETAPAS NA CADEIA PRODUTIVA

Planejamento da
produção / Otimização
dos processos

Financiamento

Projeto / Design

Geração de dados

Planejamento

Gerenciamento
de estoque
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Corte

Automação

Processamento
das superfícies

Formato / bordas

Furação /

Montagem

inserção de ferragens
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Embalagem

Serviço
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PADRONIZADO E SIMPLES

PARA VOCÊ, O NOSSO CLIENTE,
A NOSSA NOVA APRESENTAÇÃO OFERECE INÚMERAS VANTAGENS:
1. UM CONTATO COMERCIAL

de desenvolvimento, nós oferecemos

4. UM SITE PARA TODAS AS

PARA TODAS AS SOLUÇÕES: O

soluções mais rápidas para o mercado –

SOLUÇÕES: A partir de agora

seu contato HOMAG, pessoal e

sempre com o objetivo de fazer a sua

você encontra todas as soluções

especializado, aconselha-o sobre

empresa crescer, preparar você para o

da nossa empresa em um só

todos os produtos e desenvolve

futuro e otimizar os seus processos.

endereço. Beneﬁcie-se de uma

com a sua ajuda a solução
personalizada para você.

visão geral completa dos produtos
3. UMA SÓLIDA EQUIPA DE

e várias experiências de clientes.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM TODO O

Saiba mais em www.homag.com

2. UMA SÓLIDA EQUIPE DE

MUNDO: Os nossos colaboradores de

DESENVOLVIMENTO PARA UMA

assistência técnica HOMAG asseguram,

CONSTANTE INOVAÇÃO: Com a

com sólidas competências técnicas, uma

interligação das competências

ajuda rápida e proﬁssional em todo o
mundo.

EXPERIÊNCIAS DE PARCEIROS DO MUNDO TODO

“A automatização é apenas
o início. A consultoria e o
software integrado foram
um avanço decisivo do
nosso sucesso.”
Cristian Beer, proprietário da marcenaria
Beer, Alemanha
“Quem, como nós, fornece cozinhas em
48 horas, precisa de uma produção em
rede. E de um parceiro que saiba lidar
com isso.” Olja Glisovic, Directora da Darex
“Com a HOMAG ao nosso lado,

Home, Sérvia

alcançamos um patamar mais alto na
“O nosso sucesso está intrinsecamente

produção de escadas.”

ligado a investimentos em soluções da

Klaus Armbruster, Director da

HOMAG.” Alessandro Erba, Director da Erba

Treppenfertigung Weberhaus, Alemanha

Mobili, Itália
“Sob uma única marca trabalhamos em
todas os ramos de atividade com mais
eﬁcácia. Assim, podemos oferecer aos
nossos clientes soluções de primeira
linha em todas as áreas.”
Wolfgang Augsten, Vice-Presidente Executivo
da BU Panel Dividing, HOMAG
“Graças à HOMAG competimos
diretamente com empresas
muito maiores.”
Bernhard Daxenberger, Mestre Carpinteiro da
“São as soluções completas que

carpintaria Daxenberger, Alemanha

distinguem a HOMAG. Desde a

“Quando há um problema,
a HOMAG encontra
sempre uma solução.
Estamos muito satisfeitos
com o apoio e com a
assistência.”

consultoria, a organização da

Lyle Kearns, Gestor da Precise Precut,

de produção”. Eu não hesitaria em

Austrália

encarregar novamente a HOMAG para

produção, a interligação das

CALENDÁRIO DE FEIRAS

máquinas até o portfólio completo – e

HOMAG NA LIGNA.

claro com uma assistência técnica
correspondentemente eﬁcaz.”

Damos-lhe as boas-vindas ao nosso

Achim Homeier, Director de Gestão de

mundo das soluções. Descubra o que

Produto, HOMAG

a HOMAG pode fazer por você e pela
sua solução – de 22/05 a 26/05/2017 nos

“Alteramos toda a nossa ﬁlosoﬁa

desenvolver as soluções completas para
nossa fábrica.”
Jerzy Krzanowski, Administração da Nowy
Styl, Polónia
4

pavilhões 13 e 14, Hannover.

