We help Winners to win more!

Na Portalu publikowane są artykuły techniczne,
wypowiedzi ekspertów oraz informacje o produktach
oraz usługach dla następujących działów:

č

Przemysłu, gospodarki, energetyki, górnictwa

č

Automatyki, robotyki, komunikacji procesowej, programowania, napędów, podzespołów dla
automatyki, Przemysłu 4.0

č

Utrzymania ruchu, Lean manufacturing, TPM, PUR, SUR, OEE

č

BHP, bezpieczeństwa procesowego oraz osobistego

č

Elektryki, podzespołów elektronicznych

č

Monitorowania, diagnostyki, pneumatyki, hydrauliki, sprężonego powietrza

č

Mechaniki, serwisu technicznego, trybologii (oleje/ środki smarne)

č

Podzespołów mechanicznych (sprzęgła, łożyska, łańcuchy, pasy etc.)

č

Logistyki wewnątrzzakładowej, transportu zakładowego, dystrybucji w przemyśle

Grupa docelowa to łącznie 30 000 inżynierów
č

Właściciele, Prezesi zakładów produkcyjnych, Dyrektorzy, Kierownicy działów: zarządzania,
planowania produkcji, automatyki, utrzymania ruchu, serwisu, IT, elektrycznego, energetyki,
wdrożeniowego, projektowego, konstrukcyjnego, zakupów

č

Inżynierowie liniowi, technicy, specjaliści z działów: zarządzania, planowania produkcji,
automatyki, utrzymania ruchu, serwisu, IT, elektrycznego, energetyki, wdrożeniowego,
projektowego, konstrukcyjnego, zakupów
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Jak działamy
č

Słuchamy

č

Dobieramy indywidualne rozwiązania

č

Wdrażamy projekt w fazę realizacji

č

Dostarczamy rezultaty

Sprawdź w czym możemy Ci pomóc

č

Ułatwiamy komunikację oraz dotarcie łącznie do 30 000 inżynierów z przemysłu

č

Wykonujemy kampanie promocyjne dla naszych Klientów w celu zwiększenia ich widoczności oraz
sprzedaży

č

Oszczędzamy czas naszych Klientów poprzez projektowanie dla nich indywidualnych strategii
marketingowych skierowane do przemysłu

č

Oszczędzamy fundusze naszych Klientów przygotowujemy dla nich materiały marketingowe: reklamy
graﬁczne, banery promocyjne, ulotki reklamowe, materiały wideo, newslettery sponsorowane

č

Przygotowujemy artykuły sponsorowane, notki produktowe, press release

č

Przeprowadzamy badania rynkowe, tworzymy bazy danych, prowadzimy wywiady gospodarcze

č

Dostarczamy wysokiej jakości tłumaczenia techniczne tekstów, wywiadów, artykuły oraz materiały
produktowe
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Firmy, które odniosły z nami sukces
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