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Nowości, w tym nowe displaye produktowe zaprezentuje podczas targów 
producent narzędzi dla elektryków i techników Wiha. 

 
Wiha z nową ofertą dla dystrybutorów i klientów detalicznych na 

International Hardware Fairs 2020 w Kolonii. 
 

Targi International Hardware Fairs w Kolonii należą do jednych z najbardziej rozpoznawalnych 

wydarzeń, od dawna obecnych w kalendarzach branży nie tylko elektrycznej. Od 1 do 4 marca br. 

w jednym miejscu, można spotkać ponad 2700 wystawców z około 58 krajów. Cztery dni targów 

narzędziowych dla branży technicznej to okazja dla Wiha do przedstawienia nowych produktów 

na rok 2020, w tym modułowych ekspozytorów. Niemiecki producent zamierza skierować uwagę 

odwiedzających targi na unikalne narzędzia, starannie projektowane pod kątem potrzeb 

użytkowników i technik wkręcania. Firma nie zapomniała także o dystrybutorach i to właśnie im 

przedstawi tegoroczne nowości w POS (point of sale). Hurtowe punkty sprzedaży skorzystają na 

innowacyjnych rozwiązaniach wspierających sprzedaż detaliczną. Zarówno czytelna 

komunikacja, modułowa budowa displayów, jak i zintegrowane pakiety ułatwią wprowadzanie na 

rynek nowości Wiha.  

„Jesteśmy przekonani o naszym bardzo zindywidualizowanym podejściu do produkowanych 

narzędzi. Zgodnie z mottem „od deski kreślarskiej do lady sklepowej” analizujemy każdy etap 

tworzenia produktu – jego projektowanie, wytworzenie i wreszcie dopasowane działania 

marketingowe oraz końcową ekspozycję. Z pewnością takie podejście stymuluje sprzedaż 

detaliczną i zapewnia zrównoważony rozwój marki”, wyjaśnia Mario Sommer, kierownik działu 

marketingu firmy Wiha. Potwierdza to również historia wprowadzonej niedawno na rynek grupy 

akcesoriów, które zdobyły uznanie, przede wszystkim za wyjątkowo przemyślany projekt 

opakowania. Nie tylko ułatwia ono przechowywanie, ale i wspiera organizację sprzedaży poprzez 

atrakcyjną prezentację produktu w sklepie.  

W 2018 roku wprowadzenie na rynek wkrętaka elektrycznego speedE® wywołało sensację 

jeszcze przed targami w Kolonii. Rok później Wiha zaprezentowała rodzinę produktów 

ElectricVario Family. Jest to rozwiązanie, które kompleksowo łączy w sobie różne elementy i 

funkcje - narzędzia do wkręcania wraz z różnymi możliwościami ich transportu i przechowywania 

(https://lp.wiha.com/evf/?L=pl). Dzięki temu profesjonaliści mogą rozbudowywać kasetowe, 

modułowe opakowania o potrzebne elementy, czy korzystać z wielozadaniowych zestawów w 

poręcznych torbach. 

Również w tym roku firma Wiha zapowiada prezentację nowych rozwiązań, które są dopasowane 

do użytkowników i „są strzałem w dziesiątkę”, jak podkreśla Sommer i dodaje „Przywitamy 

nowych członków rodziny Wiha ElectricVario Family, co spowoduje, że stanie się ona jeszcze 

potężniejszym narzędziem. Zdrowie użytkowników, ich efektywność i bezpieczeństwo są zawsze 

dla nas na pierwszym miejscu. Jednak główne atrakcje ujawnimy dopiero 1 marca w Kolonii. 

Naszym celem jest „zrobienie kolejnego kroku” w porównaniu do naszej oferty targowej z 2018 r. 

https://lp.wiha.com/evf/?L=pl
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stawiającej na rozwiązania projektowe, rozwój asortymentu i udoskonalenie jego prezentacji – i z 

pewnością nam się to uda”.  

Dwa lata temu innowacja produktowa - elektryczny wkrętak speedE® firmy Wiha otrzymał 

prestiżową branżową nagrodę EISEN INNOVATION Award. W ostatnich latach firmie przyznano 

również nagrodę Red Dot „Best of the Best” Brand Award 2019 w kategorii „Best Tools Brand” 

2019 w uznaniu jej skutecznych działań promujących markę, za znakomitą komunikację i prace 

projektowe. Szczegółowe informacje o najważniejszych wydarzeniach tegorocznych targów 

International Hardware Fairs 2020 w Kolonii oraz o obecności na nich marki Wiha uzyskają 

Państwo na stoisku targowym firmy w hali 10.1, stoisko F004/G005.  

3717 znaków ze spacjami 

 
 
Motyw zdjęciowy 
Wiha_Produktauswahl_BTB2019_300dpi 
 
Podpis zdjęcia 
Podczas targów firma Wiha, producent 
narzędzi, który w 2019 roku otrzymał 
nagrodę Red Dot „Best of the Best” za 
komunikację i markę, ponownie zaprezentuje 
innowacyjne rozwiązania i produkty w hali 
10.1 stoisko F004/G005.  
  

Motyw zdjęciowy 
Wiha_Messestand Köln 2018 
 
Podpis zdjęcia 
W tym roku ponownie odwiedź stoisko Wiha. 
Już w 2018 roku producent narzędzi 
zaprezentował na dużej powierzchni stoiska 
swoje unikalne na skalę światową innowacje. 
Czego możemy spodziewać się w 2020 
roku? 

 

 

 

Motyw zdjęciowy 
Abb_Titelbild_EVF_Banner_Wiha 
 
Podpis zdjęcia 
Rodzina ElectricVario Family od Wiha 
oferuje dużą liczbę możliwych kombinacji i 
zapewnia szeroki zakres zastosowań 
połączeń śrubowych. W Kolonii zostaną 
zaprezentowani nowi „członkowie rodziny”. 
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Motyw zdjęciowy 
Wiha_  
Podpis zdjęcia 
Wiha zaprezentuje w Kolonii 
zindywidualizowane rozwiązania, zestawy i 
koncepcje narzędzi, które mają przynieść 
wyraźne korzyści użytkownikom i samej 
branży.  

 

 

Materiały ilustracyjne o wysokiej rozdzielczości można znaleźć na stronie działu 

informacyjnego firmy Wiha https://lp.wiha.com/pl/newsroom/, w odpowiednim dokumencie 

komunikatu prasowego. Zapraszamy również do nawiązania bezpośredniego kontaktu 

z naszą redakcją. 

 

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 

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.  

 

 

https://lp.wiha.com/pl/newsroom/
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Wiha Polska Sp. z o.o. 
ul. Budowlanych 10 b 
80-298 Gdansk 
 
 
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  

Przejdź bezpośrednio do Newsroomu firmy 

Wiha https://lp.wiha.com/pl/newsroom/  

lub do naszych kanałów w mediach 

społecznościowych. 
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