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Spektakularny debiut e-wkrętaka speedE®. Międzynarodowe Targi Wyrobów 

Metalowych Eisenwarenmesse w Kolonii stają się dla Wiha historycznym kamieniem 

milowym 

Szczegółowo przygotowany launch produktowy, niezawodne wsparcie marketingowe i 

medialne, zupełnie innowacyjny wkrętak, który zrewolucjonizuje rynek narządzi ręcznych, aż 

wreszcie niesamowite wyniki sprzedażowe — takie połączenie doskonale opisuje premierę 

nowej propozycji firmy Wiha na Międzynarodowych Targach Wyrobów Metalowych 2018 w 

Kolonii. 

„Branża, jaką znamy już nigdy nie będzie taka sama” - tym zdaniem Ronny Lindskog, dyrektor 

zarządzający Wiha, rozpoczyna podsumowanie udziału w targach w Kolonii. Wielu 

międzynarodowych gości targów  uznało zdobywcę nagrody „Eisenaward” – wkrętak elektryczny 

speedE® - za Innowację Targów 2018. 

Pierwsze liczby dotyczące sprzedaży i zamówień, feedback europejskiej branży handlowej i 

rozgłos medialny, osiągnięty przez nowość w portfolio Wiha, pozwalają postawić tylko jeden 

wniosek: speedE® odpalił jak rakieta. Przybył, obrócił się i odniósł całkowite zwycięstwo. 

Powiedzieć, że intensywne planowanie i pieczołowite przygotowanie wdrożenia innowacyjnej 

rewolucji produktowej Wiha opłaciło się, to powiedzieć zdecydowanie za mało. Już pierwszego 

dnia targów speedE® został wybrany zwycięzcą konkursu innowacji „Eisenaward 2018”. A to 

dopiero początek. Dzięki udanemu wprowadzeniu produktu, w ciągu zaledwie kilku dni, firma 

Wiha zapewniła sobie całkowicie nowe możliwości i otwarcie na różne kanałów sprzedaży i 

dystrybucji, raz jeszcze podkreślając, że w kwestii narzędzi ręcznych nie powiedziała jeszcze 

ostatniego słowa. 

Niebagatelny udział w tym sukcesie miał sposób, w jaki firma zaprezentowała się podczas 

Międzynarodowych Targów Eisenwarenmesse w Kolonii - jednej z najważniejszych na świecie 

imprez branży narzędziowej. Zarówno duża powierzchnia dwupoziomowego stoiska, jak i 

całkowicie nowa koncepcja prezentacji, oparta na zdobyczach nowoczesnej techniki, zapewniły 

firmie Wiha spektakularne możliwości wizualne, jakich producent narzędzi ręcznych w swojej 

historii jeszcze nie prezentował. „Nasza prezentacja nie miała sobie równych w branży, to było 

prawdziwe uderzenie”, zachwyca się dyrektor zarządzający dystrybucji i marketingu Wiha. 

Ogromne ekrany LED niosły w głąb hali 10.1 zarówno obraz, jak i dźwięk rewolucyjnej 

wiadomości od Wiha: wraz z wynalezieniem wkrętaka napędzanego elektrycznie, który zapewnia 

ogromną przewagę dzięki jedynemu na świecie 3-stopniowemu procesowi dla licznych operacji 
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wkręcania, Wiha wskoczyła na zupełnie nowy poziom w sektorze narzędzi ręcznych. Precyzyjnie 

wyregulowane przeniesienie siły w trybie automatycznym, funkcja ochrony materiału od 0,4 Nm 

i możliwość ręcznej regulacji w połączeniu z ergonomicznym designem stanowią podstawę 

zaawansowanej technologii speedE®. 

Więcej informacji na temat wynalazku Wiha można znaleźć się na stronie internetowej speedE®- 

www.wiha.com/speede. 

Kolejne kroki podczas speedE® Tour firma skierowała do Frankfurtu, gdzie podczas targów 

Light+Building 2018, 200 000 gości mogło raz jeszcze przekonać się o zaletach najnowszego 

wynalazku Wiha i wszystkich innych nowinkach dla branży elektrycznej. 

Od 9 kwietnia speedE® wkroczy w świat niemieckiej telewizji i późnym popołudniem będzie 

prezentować swoje zastosowanie szerokiemu gronu telewidzów w reklamie na kanałach ARD i 

ZDF. 

speedE® – pierwszy wkrętak elektryczny firmy 
Wiha 

Odkryj go teraz! Do klipów wideo 
https://www.youtube.com/playlist_speedE 

 

 

 

 

Obraz 

Wiha_cologne2018_1_300dpi  
 
Obraz 

Międzynarodowi goście z branży handlu 
specjalistycznego byli pod wrażeniem występu 
Wiha i prezentacji produktu na targach. 
  

 

http://www.wiha.com/speede
https://www.youtube.com/playlist?list=PLMkjoAdkLOjieg7omA_DiZfx9InwD-UG8
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Obraz 

Wiha_cologne2018_2_300dpi  
 
Obraz 

Występ Wiha na targach stanowił sygnał: 
działania wspierające marketing wokół speedE 
przygotowują go do wystrzelenia na rynek 
niczym rakieta.  

 

Motyw zdjeciowy 

Wiha_speedE_1_300dpi 
 
Motyw zdjeciowy 

Pierwszy na świecie wkrętak elektryczny firmy 
Wiha: speedE®.  

Motyw zdjęciowy 

Wiha_speedE_2_icons_300dpi 
 
Opis zdjęcia 

Trzy etapy za jednym zamachem: Najpierw 
szybkie elektryczne przykręcanie przy użyciu 
funkcji ochrony materiału z momentem maks. 
0,4 Nm, następnie ręczna regulacja z pełnym 
wyczuciem przy użyciu funkcji elektrycznej 
grzechotki i dokręcanie do oporu.  

 
Motyw zdjęciowy 

Wiha_speedE_5_set3_300dpi 
 
Opis zdjęcia 

Wkrętak speedE® firmy Wiha można nabyć w 
specjalistycznych placówkach handlowych 
w trzech różnych wariantach startowych - w 
zależności od wymagań i stopnia trudności prac 

 
 

Materiały ilustracyjne o wysokiej rozdzielczości można znaleźć na stronie działu 
informacyjnego firmy Wiha https://www.wiha.com/pl/centrum-prasowe/, w odpowiednim 
komunikacie prasowym. Zapraszamy również do nawiązania bezpośredniego kontaktu z naszą 
redakcją. 
 

 
 
 
 

https://www.wiha.com/pl/centrum-prasowe/
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O firmie Wiha 
 
Wiha to jeden czołowych producentów narzędzi ręcznych przeznaczonych do użytku 
profesjonalnego w przemyśle i rzemiośle. Z małej, rodzinnej firmy założonej przed ponad 75 laty, 
stała się dzisiaj przedsiębiorstwem 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 ręcznych zwiększających efektywność, redukujących koszty 
i chroniących zdrowie użytkowników, Wiha w znaczącym stopniu wpływa na jakość i 
bezpieczeństwo pracy każdego profesjonalisty.  
Projektując i wytwarzając produkty spełniające najwyższe wymagania pod względem jakości, 
funkcjonalności, żywotności i ergonomii, Wiha wzbogaca swoje portfolio o  szeroki wachlarz 
koncepcji narzędzi i ich zestawów - wkrętaków, narzędzi dynamometrycznych, narzędzi 
wielofunkcyjnych, kluczy trzpieniowych, bitów, szczypiec, młotków z miękkim obuchem itp.  
Specjalne rozwiązania profesjonalnych narzędzi ręcznych VDE stanowią optymalizację 
i uzupełnienie podstawowego segmentu narzędzi firmy i odpowiedź na konkretne 
zapotrzebowanie ze strony użytkowników.  
Już w roku 2014 firma Wiha zdobyła nagrodę "Manufacturing Excellence Award" (MX Award) dla 
najlepszej firmy w Niemczech w kategorii MŚP, zaś liczne wyróżnienia Design-Award 
potwierdzają pozycję firmy jako lidera pod względem funkcjonalności, wzornictwa i jakości. 
W 2016 r. firma Wiha została wyróżniona tytułem „TOP 100”, dołączając do grona najbardziej 
innowacyjnych przedsiębiorstw średniej wielkości w Niemczech. Nowoczesne zarządzanie 
personelem w połączeniu z głęboko zakorzenioną, otwartą i uczciwą kulturą korporacyjną 
pomogły firmie Wiha w roku 2016 uzyskać tytuł „Attractive Employer in Bronze” przyznawany 
przez izbę gospodarczą IHK Schwarzwald-Baar-Heuberg. 
 
Osoba kontaktowa: 

 
Wiha Polska Sp. z o.o. 
ul. Budowlanych 10 b 
80-298 Gdansk 
Tel.: +48 58 762 38 30 
Fax: +48 58 762 39 00 
info.de@wiha.com 
 
 

Więcej informacji na temat firmy Wiha 
można znaleźć na stronie  
www.wiha.com , 
Przejdź bezpośrednio do centrum 
prasowego 
https://www.wiha.com/pl/centrum-
prasowe/ 
lub naszych kanałów w mediach 
społecznościowych. 
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https://www.youtube.com/user/WihaWerkzeuge
https://www.instagram.com/wihaofficial

