
Promotech prezentuje nowe technologie w Niemczech   
  
Nowe urządzenia unikalne w skali światowej prezentuje na Międzynarodowych  
Targach Spawalnictwa Cięcia i Obróbki Powierzchni  w Essen (Niemcy) 
białostocki Promotech. To ogromna szansa na pozyskanie atrakcyjnych zleceń 
dla borykającego się z kryzysem przedsiębiorstwa.  
 
Rozpoczynające się dziś (14 września)  targi w Essen są  największą, 
najważniejszą i najbardziej prestiżową wystawą w branży spawalniczej na 
świecie. Odbywają się cyklicznie, co cztery lata. Zaprezentowany tam będzie 
pełen asortyment produktów, procesów, usług i maszyn z zakresu spawalnictwa, 
ciecia i obróbki powierzchni. Biorą w nich udział wszyscy najbardziej 
renomowani producenci z całego świata, ludzie świata nauki, przedsiębiorcy 
decydujący o zakupach do swoich zakładów nowych technologii i 
innowacyjnych maszyn. W tegorocznej edycji pokaże się  ponad 960 
wystawców z całego świata, w tym tylko pięciu z Polski. Promotech będzie 
jedyną firmą z Podlasia 
- Własne stoisko z szeroką ofertą nowatorskich urządzeń na najbardziej 
prestiżowej, światowej wystawie branżowej stwarza możliwość konkurowania 
w środowisku międzynarodowym, pozyskania nowych klientów, zwiększenia 
sprzedaży i eksportu – mówi Andrzej Twarowski, szef działu marketingu w 
Promotechu. - To korzyść dla pracowników przedsiębiorstwa i wielu naszych 
kooperantów.  
Promotech przygotowuje się do targów od 2006 r. Od tego czasu dział 
badawczo-rozwojowy przedsiębiorstwa opracował i wykonał kilkanaście 
wyspecjalizowanych, innowacyjnych urządzeń, unikalnych w skali światowej. 
W Essen eksponowana będzie  m.in. wycinarka włazów do wież elektrowni 
wiatrowych, wypalarka do rur np. konstrukcji wykorzystywanych przy budowie 
nowoczesnych stadionów, innowacyjna zaginarka elektromagnetyczna czy 
manipulator osi „Z” z robotem spawalniczym 
Poza tym na targach pokazane zostaną nowe konstrukcje produkowanych 
obecnie maszyn takich jak portale, słupowysięgniki, ukosowarki i inne. 
- Targi to też sposób na kryzys i dlatego nie można z nich zrezygnować, jeśli 
chcemy mieć nowe zlecenia i klientów – dodaje Andrzej Twarowski.  -  Z 
doświadczenia wiemy, jak owocne są takie przedsięwzięcia. Np. dzięki targom 
konstrukcji stalowych Steelfab w Dubaju nawiązaliśmy kontakty z 
kontrahentami z całego Półwyspu Arabskiego,  m.in. z Arabii Saudyjskiej, 
Zjednoczonych Emiratów Arabskich i Egiptu. Będziemy  im sprzedawać swoje 
wiertarki, ukosowarki i automaty spawalnicze. 
Firma pozyskała też nowych dealerów na ogromnym rynku Indii i w  
Singapurze (region południowo-wschodniej Azji) oraz w Chile. 
Nowe zlecenia to teraz największe zmartwienie Promotechu, który stoczył  
prawdziwą walkę z kryzysem . Z analiz za pierwsze  półrocze wynika, że 



sytuacja finansowa tej spółki - jak na warunki kryzysu - nie jest zła. W okresie 
od stycznia do maja wartość sprzedaży wyniosła 11, 6 mln zł, zysk brutto - 2,16 
mln zł. 
- Dobry wynik finansowy spółka zawdzięcza głównie mocnemu euro, realizacji 
intensywnego programu oszczędnościowego, ograniczeniu inwestycji do 
minimum, dopasowaniu mocy produkcyjnych do realizowanego portfela 
zamówień i maksymalizacji rentowności swoich wyrobów - mówi Marek 
Siergiej, prezes Promotechu. 
Dzięki temu od sierpnia dla większości pracowników Promotechu zwiększono 
wymiar etatu do 0,5 do 0,8 etatu, a część załogi pracuje w pełnym wymiarze.  
 


