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ENGEL otwiera oddział w Maroku 

 

Schwertberg/Austria – czerwiec 2022 

Wraz z otwarciem nowego oddziału sprzedażowo-serwisowego w Maroku, 

austriacki producent wtryskarek i rozwiązań systemowych ENGEL wzmacnia 

swoją pozycję na północnoafrykańskim rynku. ENGEL Maghreb Sarl bazuje na 

wieloletnich relacjach biznesowych. W połowie czerwca w Tangerze w 

uroczystym otwarciu wzięło udział wielu klientów i partnerów. 

 

Maroko, Tunezja i Algieria tworzą dynamiczne środowisko dla produkcji wtryskowej, które ma 

ogromny potencjał stabilnego rozwoju, szczególnie w Maroku. „Maroko zbudowało w 

ostatnich dziesięciu latach liczący się przemysł produkcyjny. W sposób zauważalny rozwinął 

się przede wszystkim sektor motoryzacyjny”, mówi Romain Reyre, prezes nowego oddziału 

w Tangerze, a jednocześnie prezes ENGEL France. Od samego początku ENGEL 

partycypował w rozwoju. Dlatego otworzenie oddziału Maghreb jest ważnym krokiem na 

drodze do dalszego rozbudowywania więzi z klientami w tym regionie. Bazujemy tutaj na 

ugruntowanej od wielu lat pozycji na rynku, przede wszystkim w przemyśle motoryzacyjnym”. 

 

Otwarcie z udziałem licznych klientów i partnerów 

Oprócz uroczystości związanych z otwarciem oddziału wiele uwagi poświęcono produktom i 

technologiom ENGEL. Podczas interesujących wykładów prelegenci zaprezentowali 

najlepsze rozwiązania na podstawie przykładów z regionalnych projektów. Zaproszonych 

gości ucieszyła możliwość nawiązania lub pogłębienia osobistych kontaktów na 

odbywającym się później przyjęciu. 

Istniejący i potencjalni klienci będą mieli już wkrótce do dyspozycji na miejscu w Tangerze 

około dziesięciu osób do kontaktu. Kierownikiem sprzedaży jest Hamid Loucif. 
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Wyraźne wzmocnienie serwisu na miejscu 

Szybkie czasy uruchomień i czas reakcji w przypadkach serwisowych to czynniki decydujące 

o konkurencyjności firmy z branży wtryskowej. Dzięki stałej obecności na miejscu ENGEL 

może teraz jeszcze lepiej wspierać swoich klientów w regionie Maghreb.  

„Już teraz mamy u naszego partnera IFMIA (Instituts de Formation aux Métiers de l’Industrie 

Automobile) dla naszych klientów, wtryskarkę ENGEL gotową do testów. Ciągle poszerzamy 

tę ofertę”, Romain Reyre opisuje dalsze plany. 

Kolejne szanse rozwoju widzi on także na innych rynkach, a nie tylko w branży 

motoryzacyjnej, w której ENGEL od wielu lat należy do wiodących dostawców w regionie: 

„Maroko staje się też dobrą lokalizacją na produkcję dla techniki medycznej i przemysłu 

opakowaniowego. ENGEL ma silną pozycję w obu branżach. Dlatego widzę tutaj duży 

potencjał dalszego wzrostu”. 

 

    

Oprócz uroczystości związanych z otwarciem oddziału wiele uwagi poświęcono produktom i 
technologiom ENGEL. Podczas interesujących wykładów prelegenci zaprezentowali najlepsze 
rozwiązania na podstawie przykładów z regionalnych projektów. 
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„Oddział Maghreb jest ważnym krokiem na drodze do zdobycia klientów w regionie. Tutaj na miejscu 
bazujemy na ugruntowanej od wielu lat pozycji na rynku”, mówi Romain Reyre, prezes ENGEL 
Maghreb Sarl. 

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 
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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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