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A Wiha piaci jelenlétének 80. évfordulóját ünnepli és nem lassít! Néhány szó a cég
történetéről, a mérföldkövekről és az átgondolt befektetésekről.
„A jó minőségű munka jó minőségű szerszámokat igényel”, vagy „Nincs két ugyanolyan
csavar”? Könnyű elképzelni, hogy Williem Hahn-t ilyen gondolatok vezényelhették saját
üzletének elindításakor. Ez 80 éve volt. Egy kicsi, csavarokat és anyacsavarokat gyártó családi
vállalkozásból piacvezető cég lett, mely professzionális szerszámokat és a holnap megoldását
kínálja és melynek know-how-ja az egész világon ismert. A Wiha, melynek székhelye a
Schwarzwald-i Schonach-ban található, idén ünnepli jubileumi évfordulóját. Van mit
ünnepelni!
Az, amit Willi Hahn 1939-ben kezdett Wuppertal-ban, dicső folytatást kapott, többek között a
székhely Shon-ba való áthelyezésével 1943-ban. A 2. generációban Wilfred Hahn teljesen új
fejlődési irányt határozott meg és elérte, hogy a Wiha az egész világon ismertté váljon. Az
expanzió keretei között az Amerikai Egyesül Államokban, Európában és Ázsiában nyíltak
leányvállalatok. Ma, a családi vállalat már a tulajdonosi kör 3. generációjával büszkélkedhet, a
cég pedig nem lassít a tempón és XXI. századi megoldásokkal bővíti kínálatát.
Willi Hahn 80 éve nem képzelte el a Wiha céget jelenlegi formájában, de biztosan ilyen fejlődési
utat szeretett volna. A modern robotikának és fejlett technológiai berendezéseknek
köszönhetően minden nap több ezer csavarhúzó hagyja el a Schonach közelében lévő
Mönchweiler-i gyárat, melyek később a Svájcban, Lengyelországban vagy Vietnámban található
üzemekbe kerülnek. Itt a világ minden tájáról érkező szakemberek dolgoznak a szerszámok
tökéletesítésén és felügyelik a disztribúciós logisztikát. A termékkínálatot a csavarhúzókon,
kulcsokon, bitfejeken, kalapácsokon és fogókon túl speciális, villanyszerelőknek szánt
megoldások teszik teljessé, a számos, design-ért és innovációért kapott díj pedig a magas
minőségnek és az utóbbi évtizedek állandó fejlődésének a tanúságtétele.
- Jubileumi évfordulónk a múltnak és a jelennek az ünneplésére egyaránt okot ad Az olyan
hagyományos értékek, mint az innováció, minőség, tartósság és megbízhatóság tevékenységünk
megkérdőjelezhetetlen alappilléreit képezik, melyeknek köszönhetően sikerült eljutnunk oda,
ahol ma vagyunk. A Wiha kultúrájában mélyen gyökerezik az innováció szelleme, ezért a fejlődés,
a bátor célok kitűzése és a komfortzóna mindennapos elhagyása motivál bennünket. Ennek
köszönhetően nemcsak arra állunk készen, amit a jövő hoz, hanem sikerrel formáljuk is azt–
hangsúlyozza Wilhelm Hahn.
Az ergonómia, egészségvédelem, biztonság és funkcionalitás azok a legfontosabb kritériumok,
melyek a Wiha-t a szerszámok tervezésekor vezérlik. Ez a megközelítés nemcsak a cég
tapasztalatából, hanem a felhasználókkal való szoros együttműködésből is ered. A cég kutatja és
érti a felhasználók igényeit, így könnyedén megfelelő szerszámot tud biztosítani.
- Wilfried Hahn, Ronny Lindskog, az egész vezetőség és a Hahn család nevében szeretnénk
megköszönni barátainknak, valamint kereskedelmi és üzleti partnereinknek a közös sikereket.
Hatalmas köszönet jár mindenekelőtt a Wiha alkalmazottainak, akik nélkül a cég sikere
egyszerűen nem lett volna lehetséges. Nagyra értékeljük lojalitásotokat, elkötelezettségeteket és
a nem múló motivációt, melynek köszönhetően közösen fejleszthetjük a vállalkozást. Ezzel
egyidejűleg hatalmas megelégedettséggel nézünk a jövőbe és készen állunk a kihívásokra,
melyeket az elkövetkező évek tartogatnak számunkra - ezekkel a szavakkal fejezte ki köszönetét
a cég fiatal elnöke.
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A Wiha nem lassít és már most felkészül az elkövetkező évtizedekre - már ma létrehozva a cég
további fejlődésének tervét. Wilhelm Hahn kijelentésével összhangban az egész világra kiterjedő
„Wiha családdal” kapcsolatos befektetésekre, valamint a különböző felhasználói igényeknek
tökéletesen megfelelő termékek létrehozása terén tett folyamatos erőfeszítésekre
számíthatunk. – Azt szeretnénk elérni, hogy a gyártásért, forgalmazásért, marketingért,
értékesítésért és IT-ért felelős csapatok a világ minden pontján még jobb és hatékonyabb módon
legyenek összekötve. Kivételesen büszke vagyok csapatunkra, mely minden nap a cég alapítója Willie Hahn elképzelését valósítja meg. Történetünk és jelenünk lehetővé teszi, hogy bátran, az
eddigieknél még merészebb ötletekkel teli fejjel nézzünk szembe a jövővel – foglalja össze
Wilhelm Hahn.
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