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❚ Albertina Polska

JakoÊç, której zaufa∏o wielu
Proces tworzenia marki Albertina rozpoczà∏ si´ na poczàtku lat 90-tych.
Pierwsze biura otworzono w Czechach i na S∏owacji.
Dzisiaj grupa handlowa skupia bliêniacze spó∏ki w takich krajach jak
Czechy, S∏owacja, W´gry, Polska i Rosja.

W

1999 roku powsta∏a Albertina Polska z siedzibà we
Wroc∏awiu, specjalizujàca si´ w sprzeda˝y kompletnych,
automatycznych linii przemys∏owych przede wszystkim
dla przemys∏u spo˝ywczego, kosmetycznego, chemicznego i farmacji.
Wszystkie spó∏ki powiàzane sà kapita∏owo z firmà Imaco Group
s.r.o. posiadajàcà g∏ówne biuro w Pradze i zak∏ad produkcyjny w okolicach Brna. Produkowane tam urzàdzenia sà dostarczane do klientów na ca∏ym Êwiecie: od Europy poczàwszy przez kraje arabskie,
Meksyk, Kanad´, Stany Zjednoczone a˝ po kraje Dalekiego Wschodu: Chiny, Japoni´, Wietnam czy Tajlandi´.

❚ Nowa Era Albertiny

Rosnàca liczba zadowolonych klientów i coraz bardziej z∏o˝one projekty i wymagania spowodowa∏y koniecznoÊç rozbudowy struktur
i zasobów osobowych.
Dynamiczny rozwój doprowadzi∏ do powstania dobrze zorganizowanej firmy z wydzielonym dzia∏em handlowym, dzia∏em technicz-

Obecnie naszymi odbiorcami sà zarówno
ma∏e rodzinne firmy, zak∏ady produkcyjne
o znaczeniu lokalnym jak te˝ wielkie koncerny mi´dzynarodowe. Posiadamy rozwiàzania
satysfakcjonujàce zarówno firmy b´dàce
liderami na rynku jak równie˝ firmy dà˝àce
do tego celu.
W naszej ofercie znajdujà si´ mi´dzy innymi: linie nape∏niajàce, systemy mieszania
i pakowania, systemy etykietowania i nadruku, systemy kontroli wagi i detektory zanieczyszczeƒ oraz systemy automatyzacji
procesów przemys∏owych.
W zakresie naszych dzia∏aƒ pozostaje równie˝: doradztwo w kwestii odpowiedniego
doboru maszyn i materia∏ów, monta˝ i przeszkolenie obs∏ugi, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Aktywnie uczestniczymy w licznych imprezach targowych.

❚ Rozwój klientów

to priorytet

Wychodzàc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom klientów, a tak˝e chcàc u∏atwiç podejmowanie w∏aÊciwych decyzji, postawiliÊmy na rozwój firmy poprzez rozwój pracow-

Siedziba firmy Albertina Polska.
nym i obs∏ugà serwisowà maszyn, dzia∏em administracji i finansów
oraz dzia∏em marketingu - wszystko po to, aby spe∏niaç potrzeby naszych klientów. Powstanie salonu pokazowego i zmiana siedziby
rozpocz´∏y nowà er´ w historii firmy. Konsekwentnie budujemy swojà pozycj´ na rynku maszyn przemys∏owych.
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w dzia∏aniu. Pomagamy w organizacji nowej
produkcji jak i modernizacji ju˝ istniejàcej.
Jako jedna z niewielu firm na rynku dzia∏amy kompleksowo zaczynajàc od projektu
odpowiednich urzàdzeƒ po ich realizacj´
i uruchomienie.
Naszym nadrz´dnym celem jest rozwój
firmy klienta, wyznajemy bowiem filozofi´ „Sukces naszych klientów jest naszym
sukcesem”.
Artyku∏ promocyjny

Monoblok Spectrum 4/1.

System zakr´cania wyposa˝ony
w automatyczny modu∏ nak∏adania
nakr´tek pick&place.

ników, podnoszenie ich kwalifikacji za pomocà szkoleƒ i warsztatów. Rozbudowa, sprawna
organizacja i dobry przep∏yw informacji sà w naszej ocenie sposobem na spe∏nienie oczekiwaƒ klientów.
Naszà wartoÊcià nadrz´dnà jest etyka w biznesie, a w szczególnoÊci dobro klienta, uczciwoÊç i otwartoÊç w naszych partnerskich stosunkach oraz obopólne zaufanie.
Nie chcemy staç w miejscu. JesteÊmy firmà, która jest przyjaênie nastawiona do klienta,
rozwijamy si´ wraz z nim i z myÊlà o nim.
Majàc na wzgl´dzie dobro i zadowolenie naszych partnerów, staramy si´ tworzyç wizj´ naszego rozwoju opartà na rzetelnej wiedzy, gotowoÊci do podejmowania wyzwaƒ i odwadze

Albertina Polska na targach
Taropak 2004.

