Dezember 2019
QTM-Unirobot schließt einen Kooperationsvertrag in Polen mit der Firma
Impression in Zgorzala
Um zukünftig den Service und Vertrieb für unsere Kunden mit Bogenstanzmaschinen der
Marken WUPA, WPM und Heidelberg Dymatrix intensiver gestalten zu können, haben wir für
den wichtigen EU Mitgliedstaat Polen die Partnerschaft zur Firma Impression, vertreten
durch Herrn Cezary Ryszkowski und seinem Team, gesucht.
Unseren polnischen Kunden bieten wir somit die Möglichkeit, neben der direkten
Kontaktaufnahme zu unserem Service Team in Deutschland, auch in Ihrer Landesprache
jedwedes erforderliches Service Feedback zu bekommen.
Impression ist seit vielen Jahren in Polen bekannt für den Service und den Vertrieb von
Graphischen Maschinen in Polen und unterstützt zukünftig auch unsere Kunden bei der
Suche nach gebrauchten, überholten Bogenstanzen.
QTM Service GmbH ist offizieller Service Kooperationspartner der Firma Heidelberger
Druckmaschine AG für den Produktbereich Dymatrix Bogenstanzen.
Unirobot ist der Automatisierungslöser im Hause QTM und die Anlagen Produkte für die
Graphische Industrie werden ebenfalls durch die Firma Impression betreut.

Grudzien 2019
QTM-Unirobot rozpoczyna współpracę w Polsce z firmą Impression Sp. zoo. z
siedzibą w Zgorzale k. Warszawy.
Patrząc w przyszłość na ważny rynek UE w Polsce, decydujemy się na współpracę serwisową
i sprzedażową dla naszych maszyn sztancujących marki WUPA, WPM i Heidelberg Dymatrix
z firmą Impression, reprezentowaną przez Pana Cezarego Ryszkowskiego i jego Zespół.
Nasi klienci w Polsce mają teraz, oprócz bezpośredniego kontaktu z naszym niemieckim
centrum obsługi, dodatkową możliwość dotarcia do regionalnego partnera serwisowego w ich
ojczystym języku, aby uzyskać szybszą informację zwrotną na temat wsparcia serwisowego.
Firma Impression jest od wielu lat dobrze znana w Polsce ze sprzedaży i serwisu maszyn
dla przemysłu poligraficznego. Impression powiększa teraz swoje portfolio o gamę urządzeń
do sztancowania QTM, które są całkowicie odnowieone w fabryce w Niemczech. Impression
świadczyć będzie wsparcie sprzedażowe, techniczne I posprzedażowe tych urządzeń oraz
serwis.
QTM Service GmbH jest oficjalnym partnerem kooperacyjnym Heidelberga w zakresie
produktów Dymatrix firma QTM produkuje wszystkie części, które są wytwarzane w fabryce
QTM w Niemczech.
Unirobot jest specjalistą QTM Inhouse do spraw automatyzacji. Wszystkie produkty dla
branży graficznej można zamawiać za pośrednictwem firmy Impression.

