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Wyróżnienie: Narzędzia Wiha w TOP 100 

Firma Wiha Werkzeuge GmbH po raz kolejny znalazła się w gronie najlepszych w 26. edycji 

konkursu innowacji TOP 100. 28 czerwca w Hali Stulecia we Frankfurcie, firma otrzymała 

nagrodę z rąk mentora konkursu, Ranga Yogeshwara, a także dyrektora naukowego 

zrzeszenia prof. dr. Nikolausa Franke. Korzystając z systematyki naukowej, gremium 

konkursu TOP 100 ocenia zarządzanie innowacyjnością średnich przedsiębiorstw i 

wynikające z tego sukcesy w dziedzinie innowacji. W niezależnym procesie selekcji firma 

wywarła szczególne wrażenie w zakresie innowacyjności. Firma Wiha już po raz drugi 

znalazła się w tym jakże elitarnym gronie innowatorów. 

Firma Wiha tworzy narzędzia ręczne do profesjonalnego użytku i jest w tej dziedzinie jedną z 

wiodących firm w przemyśle i rzemiośle na całym świecie. Wynika to głównie z faktu, że 

narzędzia firmy z Schonach różnią się od narzędzi konkurencji nie tylko funkcjonalnością, 

ergonomią i wzornictwem. „Dążenie do innowacji, postępu i rozwoju technicznego jest głęboko 

zakorzenione w filozofii naszej firmy. Każdy pracownik przyczynia się do powstawania nowych 

pomysłów, które pozwalają nam się nieustannie rozwijać” – wyjaśnia Ronny Lindskog, dyrektor 

zarządzający ds. sprzedaży i marketingu w firmie Wiha. Dotyczy to wszelkiego rodzaju 

pomysłów, od optymalizacji poszczególnych procesów i wdrażania nowych metod projektowych, 

po zupełnie nowe pomysły i wynalazki w zakresie produktów, które na różne sposoby ułatwiają 

codzienną pracę ich użytkownikom. Ocena jury, uwzględniająca takie czynniki, jak strategia 

innowacji, klimat innowacyjny z punktu widzenia pracowników oraz promocja potencjału 

innowacyjnego, potwierdza, że firma Wiha jest jedną z najbardziej innowacyjnych firm w 

niemieckim sektorze małych i średnich przedsiębiorstw.  

TOP 100: konkurs 

Od 1993 roku compamedia przyznaje średnim przedsiębiorstwom znak jakości TOP 100 za 

szczególną innowacyjność i ponadprzeciętny sukces innowacyjny. Od 2002 roku kierownictwo 

naukowe znajduje się w rękach prof. dr. Nikolausa Franke. Franke jest założycielem i dyrektorem 

Instytutu Przedsiębiorczości i Innowacji Uniwersytetu Ekonomicznego w Wiedniu. Mentorem TOP 

100 jest dziennikarz naukowy Ranga Yogeshwar. Partnerami projektu są Towarzystwo 

Fraunhofera Wspierania Badań Stosowanych oraz Federalne Zrzeszenie Średniej 

Przedsiębiorczości (Bundesverband Mittelständische Wirtschaft, BVMW). Partnerzy medialni: 

manager magazin, impulse oraz W&V. 
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Motyw zdjęciowy 
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Zdjęcia/źródło: KD Busch / compamedia 

  
Opis zdjęcia 

Dyrektor zarządzający ds. sprzedaży i 
marketingu firmy Wiha, Ronny Lindskog, 
(po lewej) i dyrektor ds. marketingu, Mario 
Sommer, (po prawej) są zachwyceni drugą 
nagrodą w konkursie TOP 100, którą 
uroczyście wręczył im Ranga Yogeshwar 
(pośrodku).  

 

 

 
Osoba kontaktowa 

 

Przedsiębiorstwo 

Wiha Werkzeuge GmbH 

Obertalstrasse 3 – 7 

78136 Schonach 

 

Anne Jakubowski 

Tel.: 07722-959-209 

Tel. kom.: 0151/163 414 94 

E-mail: 
anne.jakubowski@wiha.com 
Strona internetowa: 
www.wiha.com   

 

Więcej informacji na temat firmy Wiha 

można znaleźć na stronie  

www.wiha.com, w dziale informacyjnym 

firmy Wiha pod adresem 

www.wiha.com/de/newsroom 

lub w naszych kanałach mediów 

społecznościowych 
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