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Wiha na targach Hardware Fair w Kolonii w 2021 r. 
 

W 2020 roku targi Hardware Fair zostały odwołane z powodu epidemii koronawirusa, a 

kolejna edycja została zaplanowana na przyszły rok. Swoją obecność na tym 

wydarzeniu potwierdza znany producent narzędzi ręcznych Wiha. Targi odbędą się od 

21 do 24 lutego 2021 roku. Te same daty lutowego wydarzenia wyznaczono w kolejnych 

latach, aby wszystkie edycje odbywały się w regularnych odstępach czasu. Stanie się 

tak jednak przy założeniu odpowiednich warunków sanitarnych umożliwiających 

bezpieczną organizację imprezy targowej. Podczas targów zostaną zaprezentowane 

handlowcom oraz odwiedzającym stoiska flagowe produkty Wiha z obecnego oraz 

przyszłego roku, wa także indywidualne koncepcje oraz modułowe rozwiązania 

ekspozycyjne. Producent obiecuje przygotowanie ekscytującego programu targów, na 

który warto będzie czekać do przyszłego roku. 

Kierownik działu marketingu Wiha Mario Sommer komentuje decyzję firmy jasnym stwierdzeniem: 

„Uważamy, że formuła tych popularnych wśród specjalistów targów jest bardzo ważna dla branży 

zarówno dzisiaj, jak i w przyszłości. Jesteśmy przekonani, że możliwość bezpośredniej 

prezentacji  oferty oraz rozmów pomiędzy sprzedawcami i producentami jest siłą napędową  do 

dalszej współpracy ”. W obecnym niełatwym i pełnym wyzwań czasie dla organizacji targów, firma 

Wiha  już dzisiaj deklaruje swój udziału w przyszłorocznej ich edycji. Jak wyjaśnia Mario Sommer: 

„Już nie możemy się doczekać, aż będziemy mogli ponownie działać z pełną otwartością i 

zaprezentować na żywo, nowości od Wiha . Dlatego podtrzymujemy chęć naszego udziału w 

targach i mamy wielką nadzieję, że kolejny termin wydarzenia będzie mógł zostać zrealizowany  

zgodnie z planem”. 

 
 

O firmie Wiha 

Wiha to jeden z czołowych producentów narzędzi przeznaczonych do użytku profesjonalnego w 

przemyśle i rzemiośle. Z małej, rodzinnej firmy założonej ponad 80 lat temu, rozwinęła się w 

przedsiębiorstwo o zasięgu międzynarodowym i nadal kierowana jest przez kolejne pokolenia 

swoich założycieli – rodzinę Hahn. Za pomocą rozbudowanego programu specjalistycznych 

produktów, obejmującego innowacyjne rozwiązania z zakresu narzędzi zwiększających 

efektywność, redukujących koszty i chroniących zdrowie użytkowników, Wiha w znaczącym 

stopniu wpływa na jakość i bezpieczeństwo pracy każdego profesjonalisty. Projektując i 

wytwarzając narzędzia spełniające najwyższe wymagania pod względem jakości, 

funkcjonalności, żywotności i ergonomii, Wiha wzbogaca swoje portfolio o szeroki wachlarz 

narzędzi i ich zestawów - wkrętaków, narzędzi dynamometrycznych, narzędzi wielofunkcyjnych, 

kluczy trzpieniowych, bitów, szczypiec, młotków z miękkim obuchem itp. Specjalne rozwiązania 

profesjonalnych narzędzi ręcznych VDE optymalizują i uzupełniają podstawowy segment 
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narzędzi firmy i są odpowiedzią na konkretne zapotrzebowanie ze strony użytkowników. Już w 

2014 r. Wiha otrzymała nagrodę Manufacturing Excellence Award (MX Award) dla najlepszej 

firmy w Niemczech w kategorii MŚP. Dokładnie 80 lat od założenia firmy, Wiha została 

nagrodzona German Brand Winner Award i nagrodą Red Dot Brand Award „Best of the Best” za 

doskonałą pracę nad rozwojem marki. W 2019 r. Wiha po raz drugi zyskała uznanie i zaszczytne 

wyróżnienie „TOP 100” jako jedna z najbardziej innowacyjnych firm w niemieckim sektorze 

małych i średnich przedsiębiorstw.  

 

 

Wiha Polska Sp. z o.o. 
ul. Budowlanych 10 b 
80-298 Gdańsk 

 
 

Osoba kontaktowa 

 
Maja Sikorska 

Tel.: +48 58 762 38 30 

Fax: +48 58 762 39 00 

info.pl@wiha.com 

 

Więcej informacji na temat firmy Wiha można znaleźć na stronie.  

Odwiedź Newsroom firmy Wiha https://lp.wiha.com/pl/newsroom/  

i nasze kanały w mediach społecznościowych. 
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