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Wirtualne targi firmowe już teraz dostępne w mediatece 

ENGEL live e-symposium z 2500 uczestników 

 

Schwertberg, Austria – czerwiec 2021 

ENGEL live e-symposium 2021, które odbyło się pod koniec czerwca tego roku, 

zgromadziło 2500 uczestników i okazało się olbrzymim sukcesem. Oprócz 

konferencji online, rozmów biznesowych i wirtualnych wycieczek po zakładzie 

uczestnicy mogli skorzystać z możliwości osobistej wymiany w ramach 

indywidualnych spotkań, a także zwiedzać wirtualny showroom. Wirtualna 

platforma umożliwiła, mimo trwającej wciąż pandemii, bezpieczne uczestnictwo 

w imprezach klientom, partnerom i zainteresowanym osobom z najróżniejszych 

regionów świata. Wszystkie wykłady i rozmowy biznesowe są już dostępne w 

naszej mediatece. Dostępny w dalszym ciągu jest również wirtualny showroom.  

 

Po raz pierwszy tradycyjne sympozjum ENGEL odbyło się w przestrzeni wirtualnej, i to z 

bardzo dużym zasięgiem. Uczestnicy pochodzili z prawie 90 krajów. Oprócz Niemiec i Austrii 

szczególnie bogato reprezentowane były Meksyk, USA i Turcja. "Otrzymaliśmy bardzo 

pozytywny odzew od naszych klientów ze wszystkich regionów świata", stwierdza Ute 

Panzer, wiceprezes zarządu ds. marketingu i komunikacji w firmie ENGEL. "Nie tylko 

potwierdza to olbrzymie zainteresowanie nowymi technologiami, ale też pokazuje wielką 

potrzebę wymiany i sieciowania doświadczeń, chociaż oczywiście cieszymy się, że wróci 

niedługo możliwość osobistego udziału w różnych wydarzeniach. W formie wirtualnego 

sympozjum stworzyliśmy wysokiej rangi imprezę z możliwością skutecznej i kompleksowej 

wymiany wiedzy." 

 

Konferencje, wycieczki po zakładzie i przestrzeń do budowania własnych kontaktów  

Jak przekształcić nowe możliwości stojące przed cyfryzacją w szanse? Które z technologii 

innowacyjnych mają potencjał zwiększania konkurencyjności? I jak pogodzić gospodarkę 

zrównoważonego rozwoju ze skutecznością ekonomiczną? Podczas wykładów 

tematycznych i rozmów biznesowych eksperci z firmy ENGEL i innych firm odpowiadali na te 
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i inne aktualne, palące pytania. Po wykładach prelegenci odpowiadali na pytania 

uczestników, a tematy konferencji dyskutowano też w ramach indywidualnych spotkań. 

"Również na płaszczyźnie wirtualnej ENGEL koncentruje się na osobistej wymianie 

oświadczeń", mówi Panzer.  

Co drugi uczestnik ENGEL live e-symposium wziął udział w co najmniej jednej wirtualnej 

wycieczki po austriackich zakładach, odkrywając wiele nowości. W ostatnich latach ENGEL 

mocno inwestował w modernizację swoich zakładów i obiektów technicznych dla klientów, a 

z powodu restrykcji odnośnie podróżowania, nowa wystawa firmowa w siedzibie głównej w 

Schwertbergu nie była dotąd zbyt często odwiedzana. Dzięki sympozjum zawitała jednak do 

domów klientów. Ze Schwertbergu pochodzą wszyscy trzej moderatorzy wydarzenia.  

 

ENGEL w Azji, prekursorem hybrydowych eventów przyszłości 

Wirtualnej ofercie towarzyszyć będą wydarzenia na żywo z azjatyckich zakładów i oddziałów 

ENGEL. Zgodnie z zasadami higieny, przepisy dotyczące pandemii pozwalają ponownie na 

spotkania międzyludzkie. I tak ENGEL Machinery Shanghai mogło zaprosić 120 gości. 

ENGEL przygotował dla nich indywidualny program, obejmujący zarówno wykłady na żywo, 

jak i transmitowane z Austrii dyskusje tematyczne i prezentowane live maszyny. 

Dodatkowych 200 uczestników z Chin dołączyło do wydarzenia za pośrednictwem internetu.  

ENGEL Symposium 2021 w Szanghaju daje wyobrażenie, jak będą w przyszłości wyglądać 

imprezy hybrydowe organizowane przez ENGEL. "Łączymy to, co najlepsze w obu tych 

światach", podkreśla Panzer. "Łącząc fizyczne wydarzenie i wirtualną platformę jeszcze 

precyzyjniej niż dotychczas reagujemy na potrzeby przetwórców tworzyw w danym regionie. 

Wszyscy klienci mogą efektywnie i bezpiecznie brać w nich udział niezależnie od miejsca, 

strefy czasowej czy restrykcji odnośnie przemieszczania się." 

 

Sympozjum po raz pierwszy w siedmiu językach 

Po raz pierwszy wszystkie treści ENGEL Symposium były dostępne w siedmiu językach. Dla 

uczestników z Ameryki program konferencji rozpoczynał się dopiero po południu czasu 

europejskiego.  
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Każdy, kto nie miał możliwości wzięcia udziału na żywo w ENGEL live e-symposium 2021, 

może rejestrując się (również i teraz) w dowolnym momencie odwiedzić nasz showroom, 

wziąć udział w wirtualnej wycieczce po zakładzie wspólnie z osobą kontaktową z ENGEL czy 

skorzystać z mediateki, słuchając wykładów czy rozmów biznesowych. "To także jedna z 

zalet nowych wirtualnych możliwości", dodaje Ute Panzer. "25 maszyn pokazowych, wykłady 

tematyczne, rozmowy biznesowe i wycieczki po zakładzie są dostępne dla naszych klientów, 

partnerów i innych zainteresowanych osób przez całą dobę i przez 365 dni w roku. 

Wirtualny świat ENGEL: www.engelglobal.com/e-symposium  
 
 

 

 

Konferencja online, rozmowy biznesowe, wycieczki po zakładzie, wirtualny salon wystawowy i 
indywidualne spotkania w ramach budowania osobistych sieci biznesowych. ENGEL live e-symposium 
2021 łączy różnorodność formatów. Z oferty intensywnie korzystało 2500 gości.  
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ENGEL Machinery Shanghai jest prekursorem hybrydowych wydarzeń przyszłości. Ustawa 
pandemiczna pozwala w Chinach pod określonymi warunkami na organizowanie wydarzeń z udziałem 
gości. Niektóre prelekcje tematyczne były transmitowane z Austrii.  

Zdjęcia: ENGEL 

 

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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