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Handgereedschapfabrikant Wiha zal op de Internationale Eisenwarenmesse 2020 
in Köln diverse nieuwe producten en displays presenteren  

 
Wiha doet er op de Eisenwarenmesse 2020 in Köln "nog een 
schepje bovenop" 
 

Handgereedschapfabrikant Wiha zal gedurende de vier beursdagen van 01.03 – 04.03 in Köln 

haar nieuwe producten en modulaire display-oplossingen van 2020 presenteren. Op de gebruiker 

afgestemde en unieke oplossingen en concepten op het gebied van schroefgereedschap zullen 

daarbij in het middelpunt staan. In een op verkoop via de vakhandel afgestemde mix van 

presentatie, communicatie en verpakking biedt het bedrijf uit het Zwarte Woud allesomvattende 

pakketten, die de marktintroductie begeleiden en de wederverkoop ondersteunen. Tot het aanbod 

en de beurspresentatie van de fabrikant behoren tevens nieuwe, modulaire verkoopdisplays.  

"Wiha volgt een allesomvattende aanpak, waar wij het volste vertrouwen in hebben. Onder het 

motto "Van tekentafel tot toonbank" kijken wij naar het volledige proces van productontwikkeling 

en fabricage tot uiteindelijk de optimale verpakking en presentatie. Wij zijn ervan overtuigd, dat 

deze aanpak zal leiden tot omzetverhoging voor de vakhandel en zorgt voor een duurzame 

marktontwikkeling", licht Mario Sommer, marketingmanager van Wiha, toe. Dit wordt tevens 

onderstreept door de onlangs nieuw geïntroduceerde productgroep Accessoires, die zich vooral 

onderscheidt door het slimme verpakkingsdesign. Dat maakt niet alleen opslag en organisatie in 

de vakhandel gemakkelijker, maar ook een aantrekkelijke presentatie in de winkel. 

In 2018 zorgde het samenvallen van de beurs in Köln met de introductie van de E-

schroevendraaier speedE® voor de nodige furore. Een jaar later presenteerde Wiha de 

ElectricVario-family onder het motto "profvoetbal". Dat omvangrijke systeem is een combinatie 

van talrijke schroefgereedschapcomponenten, inclusief oplossingen voor transporteren en 

bewaren (www.wiha.com/evf). Het is voor zowel professionele gebruikers als de vakhandel een 

soort van uitbreidbaar bouwdoosconcept om uiteenlopende schroefklussen te kunnen afdekken. 

Wiha belooft ook dit jaar bij aanvang van de beurs nieuwe oplossingen, die voor haar 

doelgroepen "precies de roos treffen", in de woorden van Sommer.  Hij verraadt alvast: "Er 

komen weer nieuwe teamleden bij voor de Wiha ElectricVario-family, waardoor deze nog beter 

zal presteren. De gezondheid van de gebruikers, hun efficiency en hun veiligheid staan daarbij 

altijd voorop. Onze highlights zullen we echter pas op 1 maart in Köln verraden. We hebben ons 

ten doel gesteld om er ten opzichte van 2018 wat betreft standdesign, productaanbod en 

presentatie "nog een schepje bovenop te doen" – en dat gaat ons lukken ook."  

In 2018 ontving de beursnoviteit Wiha speedE® de felbegeerde brancheonderscheiding EISEN 

Innovation Award. Voor haar onderscheidende merk-, communicatie- en designwerk de 

afgelopen jaren heeft Wiha bovendien de red dot "Best of the Best" Brand Award 2019 ontvangen 

als "Best Tools Brand 2019". Kom meer te weten over de beurshighlights en het merk Wiha op de 

beursstand in hal 10.1, stand F004/G005 van de INTERNATIONALE EISENWARENMESSE in 

Köln met meer dan 2700 exposanten uit 58 landen.  

http://www.wiha.com/evf
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3213 tekens incl. spaties 

 
 
Afbeelding 
Wiha_Produktauswahl_BTB2019_300dpi 
 
Fotobijschrift 
Bij de in 2019 met de red dot "Best of the 
Best" Communication and Brand Award 
onderscheiden handgereedschapfabrikant 
Wiha zijn er in Hal 10/ beursstand F004/G00 
weer spannende oplossingen en producten 
te ontdekken.  
  

Afbeelding 
Wiha_Messestand Köln 2018 
 
Fotobijschrift 
Bezoek ook dit jaar weer de Wiha 
beursstand 2020. Al in 2018 pakte de 
handgereedschapfabrikant groots uit met 
wereldwijd unieke innovaties. Wat heeft 2020 
in petto? 

 

 

 

Afbeelding 
Abb_Titelbild_EVF_Banner_Wiha 
 
Fotobijschrift 
De Wiha ElectricVario-family biedt talrijke 
combinatiemogelijkheden en dekt een 
immens scala aan schroefklussen af. In Köln 
zullen nieuwe "teamleden" worden 
gepresenteerd. 

 

Afbeelding 
Wiha_  
Fotobijschrift 
Wiha presenteert in Köln op elkaar 
afgestemde handgereedschapoplossingen, -
assortimenten en -concepten op maat, die 
gebruikers en vakhandel doorslaggevende 
voordelen brengen.  
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Beeldmateriaal in hoge resolutie vindt u in: https://www.wiha.com/nl/perscentrum onder de 

betreffende persmededeling. U kunt ook rechtstreeks contact met ons opnemen. 

 

Over Wiha 

Wiha is een van 's werelds toonaangevende fabrikanten van handgereedschappen voor 

professioneel gebruik in industrie en nijverheid. Meer dan 80 jaar geleden opgericht als klein 

familiebedrijf, is Wiha tegenwoordig een wereldwijd opererend bedrijf dat nog altijd wordt geleid 

door de familie Hahn. Met een speciaal op de behoeften van gebruikers afgestemd 

productprogramma van innovatieve handgereedschapoplossingen, die efficiency verhogen, 

kosten verlagen en de gezondheid ontzien, wil Wiha de dagelijkse werkzaamheden van 

gebruikers merkbaar vergemakkelijken. Daarom ontwikkelt, construeert en produceert Wiha 

producten met de hoogste eisen aan kwaliteit, functionaliteit, duurzaamheid en ergonomie. Deze 

vormen samen een omvangrijk assortiment aan gereedschapconcepten en -sets, 

schroevendraaiers, momentgereedschappen, multitools, stiftsleutels, bits, tangen, kunststof 

hamers en meer. Speciale professionele VDE handgereedschapoplossingen optimaliseren en 

voltooien behoefte- en vraaggericht het aanbod op basis van de Wiha segmentgedachte. Talrijke 

design award-onderscheidingen onderstrepen onze leidende positie in functie, design en 

kwaliteit. In 2019 ontving Wiha de eervolle onderscheiding tot de "TOP 100" meest innovatieve 

middelgrote bedrijven van Duitsland te behoren. Al in 2014 werd Wiha onderscheiden met de 

Manufacturing Excellence Award (MX Award) als beste MKB-bedrijf van Duitsland. Modern 

personeelsmanagement in combinatie met een diepgewortelde open en eerlijke bedrijfscultuur 

leverden Wiha in 2016 de onderscheiding "Aantrekkelijke werkgever in brons" op van de IHK 

Schwarzwald-Baar-Heuberg. 

 

 

Bedrijf 

 

Wiha Werkzeuge GmbH 

Obertalstrasse 3 – 7 

D-78136 Schonach 

 

Contactpersoon Pers / Media 
Communicatie 
Anne Jakubowski 

Tel.: +49(0)7722-959-209 

Mobiel: +49(0)151 163 414 94 

E-mail: pr@wiha.com 
 

 

Meer over Wiha vindt u onder  

www.wiha.com of in onze sociale media 

kanalen 
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