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ENGEL tworzy nową strukturę sprzedażową  

dla produktów cyfrowych 

One-Stop-Shop dedykowany  

transformacji cyfrowej 

 

Schwertberg/Austria – czerwiec 2021 

Tworząc nowy zespół sprzedażowy systemów cyfrowych – Digital Solutions 

Sales Team – Grupa ENGEL łączy działania w zakresie sprzedaży produktów 

cyfrowych z rozwiązaniami programu inject 4.0. Klienci mają teraz do 

dyspozycji jeden zcentralizowany punkt kontaktowy dla wszystkich kwestii 

związanych z cyfryzacją technologii produkcji wtryskowej.  

 

Program inject 4.0 obejmuje produkty i rozwiązania ze wszystkich trzech dziedzin smart 

factory: smart machine, smart production i smart service. Należą do nich między innymi 

inteligentne systemy asystenckie iQ, rozwiązania systemu Shopfloor Management firmy TIG, 

takie jak MES authentig, a także rozwiązania serwisowe e-connect, takie jak: e-connect.24 i 

e-connect.monitor.  

"Nasi klienci otrzymują kompleksowe, dostosowane do potrzeb doradztwo w zakresie 

strategii cyfryzacji i związanych z nią rozwiązań", stwierdza Stefan Engleder, CEO Grupy 

ENGEL. "Wszystkie trzy obszary: smart machine, smart service i smart production przenikają 

się coraz bardziej. Koncentracja wiedzy eksperckiej w jednym zespole sprzedażowym jest 

zgodna z tym trendem." Rozbudowana sieć sprzedaży ENGEL jest do dyspozycji klientów na 

całym świecie i oferuje zarówno produkty marki ENGEL, jak i marki TIG.  

 

Wykorzystanie potencjału synergii zwiększa korzyści dla klientów 

Kierownikiem nowej struktury Digital Solutions Sales jest Hannes Zach, dotychczasowy 

kierownik działu sprzedaży i marketingu firmy TIG, zatrudniony od roku 2000 w koncernie 
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ENGEL. "Rozwijając w ten sposób nasze podejście do sprzedaży wyrobów zapewniamy 

naszym klientom możliwość dalszej prostej i szybkiej komunikacji z naszymi specjalistami. 

Jesteśmy ogólnoświatowym punktem kompleksowej obsługi cyfrowej transformacji dla 

branży formowania wtryskowego", stwierdza Hannes Zach.  

TIG jest od roku 2016 członkiem koncernu ENGEL i będzie w dalszym ciągu prowadzić 

działalność jako oddzielne przedsiębiorstwo. W dziedzinach rozwoju i serwisu TIG dalej 

działa niezależnie od firmy ENGEL.  

 

 

 

 

"Wykorzystujemy synergię w celu 
zwiększenia korzyści dla naszych 
klientów." 

Hannes Zach, kierownik działu Digital 
Solutions Sales 

Zdjęcie: ENGEL 
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ENGEL AUSTRIA GmbH 

ENGEL jest jednym z wiodących przedsiębiorstw w dziedzinie produkcji maszyn do przetwórstwa 
tworzyw sztucznych. Grupa ENGEL oferuje obecnie wszystkie moduły technologiczne do 
przetwórstwa tworzyw sztucznych z jednego źródła: wtryskarki do tworzyw termoplastycznych 
i elastomerów oraz technikę automatyzacji, przy czym również pojedyncze komponenty są 
konkurencyjne i odnoszą sukcesy na rynku. Dziewięć zakładów produkcyjnych w Europie, Ameryce 
Północnej i Azji (Chiny, Korea), a także oddziały i przedstawicielstwa w ponad 85 krajach stanowią 
gwarancję, że firma ENGEL oferuje swoim klientom optymalne wsparcie na całym świecie, 
umożliwiając im konkurencyjność i odnoszenie sukcesów przy wykorzystaniu nowych technologii oraz 
najnowocześniejszych urządzeń produkcyjnych. 

Kontakt dla dziennikarzy: 
Ute Panzer, dyrektor działu marketingu i komunikacji, ENGEL AUSTRIA GmbH,  
Ludwig-Engel-Straße 1, A-4311 Schwertberg/Austria,  
Tel.: +43 (0)50/620-3800, Faks: -3009, E-mail: ute.panzer@engel.at  

Susanne Zinckgraf, Manager Public Relations, ENGEL AUSTRIA GmbH,  
Ludwig-Engel-Straße 1, A-4311 Schwertberg/Austria 
PR-Office: Theodor-Heuss-Str. 85, D-67435 Neustadt/Germany,  
Tel.: +49 (0)6327/97699-02, Faks: -03, E-mail: susanne.zinckgraf@engel.at 

Kontakt dla czytelników: 
ENGEL AUSTRIA GmbH, Ludwig-Engel-Straße 1, A-4311 Schwertberg/Austria, 
Tel.: +43 (0)50/620-0, Faks: -3009, E-mail: sales@engel.at 

Informacja prawna: 
Wymienione w tej informacji prasowej nazwy użytkowe, nazwy handlowe, nazwy towarów itp., również 
bez szczególnego oznakowania, mogą być markami i jako takie podlegać ochronie prawnej.  
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