
Odwiedzający niedawno zakończone targi RemaDays
Warsaw z zainteresowaniem odnotowywali obecność
nowego wystawcy – firmy Engraf i ciekawi jej oferty, licznie
odwiedzali stoisko. Pewnym zaskoczeniem mógł być fakt,
że choć firma jest nowa, to jej pracownicy od dawna znani
są wielu osobom związanym z branżą poligraficzną.

En graf zaj mu je się sprze da żą i ser wi sem ma szyn do ob rób ki po

dru ku. O oko licz no ściach po wsta nia fir my i ob sza rach jej dzia łal -

no ści oraz pla nach na przy szłość opo wia da nam Ad rian Dźbi kow icz,

je den ze współ za ło ży cie li. 

Firma EngraF działa od niEdawna. wydajE się, żE obEcnE

warunki niEzbyt sprzyjają zakładaniu nowych Firm, jEdnak

państwo się na to zdEcydowali. jakiE były powody takiEj

dEcyzji? 

––––––––––

ad rian dźbi kowicz: Fir mę En graf two rzą lu dzie od lat pra cu ją cy

w bran ży po li gra ficz nej. Trud no po wie dzieć, ja ki jest ide al ny mo ment

na za ło że nie fir my. Moż na to oce nić do pie ro z per spek ty wy cza su.

Po kil ku in ten syw nych mie sią cach dzia ła nia pod mar ką En graf mo -

że my bar dzo po zy tyw nie pod su mo wać ten okres dzia łal no ści, a ko -

lej ne mie sią ce wy da ją się być jesz cze bar dziej obie cu ją ce. Sta wia my

na wy so ką ja kość usług i sprzę tu i dla te go li czy my, że na si klien ci to

do ce nią.  Fir ma En graf jest bez po śred nim im por te rem urzą dzeń zna -

nych ma rek ta kich jak: Uchi da, Mor ga na, Plock ma tic, Va lia ni, In tec,

co da je gwa ran cję nie za wod no ści. Ze spół fir my to lu dzie z do świad -

cze niem w sprze da ży i ser wi sie wy żej wy mie nio nych ma rek, któ rzy

do sko na le zna ją ry nek i po trze by klien tów. 

na waszEj stroniE intErnEtowEj jEst mowa o 20-lEtnim

doświadczEniu. czy dotyczy to pana, czy tEż całEgo zEspołu?  

––––––––––

a. d.: Dwu dzie sto let nie do świad cze nie to jest śred ni staż na sze -

go ze spo łu. Przy kła dem mo że być np. Jan Ko pia, któ ry dzia ła w po -

li gra fii od po nad 30 lat. Ja na to miast dzia łam pręż nie w po li gra fii

od lat po nad 15; Nor bert Mi chal ski – od po nad 20.  

Żeby zapewnić jak najwyższy poziom obsługi i aby postrzegano

nas jako profesjonalnego partnera mocno inwestujemy i rozwijamy

dział serwisu i sprzedaży.  

jaka jEst oFErta Firmy? czy oprócz sprzEdaży urządzEń

obEjmujE tEż innE usługi? do jakiEgo rodzaju kliEntów jEst

skiErowana?  

––––––––––

UDA NY DE BIUT FIR MY EN GRAF

Do świad cze nie pro cen tu je
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ADRIAN DŹBIKOWICZ: FIRMA ENGRAF 

JEST BEZPOŚREDNIM IMPORTEREM URZĄDZEŃ

ZNANYCH MAREK TAKICH JAK: UCHIDA, MORGANA,

PLOCKMATIC, VALIANI, INTEC, CO DAJE GWARANCJĘ

NIEZAWODNOŚCI. ZESPÓŁ FIRMY TO LUDZIE

Z DOŚWIADCZENIEM W SPRZEDAŻY I SERWISIE

WYŻEJ WYMIENIONYCH MAREK, KTÓRZY DOSKONALE

ZNAJĄ RYNEK I POTRZEBY KLIENTÓW



a. d.: Ofer tę kie ru je my ogól nie do ca łej bran ży po li gra ficz nej.

Oferujemy urzą dze nia za rów no dla dru karń of f se to wych, jak i dla dru -

karń cy fro wych.  

Naj więk szym za in te re so wa niem wśród klien tów cie szą się urzą -

dze nia mar ki Uchi da: au to mat sztan cu ją cy Uchi da AeroDieCut, wy -

ci nar ki Uchi da AeroCut X oraz X PRO. Z urzą dzeń mar ki Mor ga na hi -

tem jest au to ma tycz na fal cer ko -bi gów ka Mor ga na DigiFold PRO XL. 

Je ste śmy fir mą han dlo wą spe cja li zu ją cą się w bran ży po li gra ficz -

nej. Sku pia my się na sprze da ży ma szyn in tro li ga tor skich oraz ich pro -

fe sjo nal nej ob słu dze ser wi so wej. Pro wa dzi my sprze daż i ser wis na

te re nie ca łej Pol ski. Na sze du że do świad cze nie prze kła da się na pro -

fe sjo nal ną ob słu gę oraz do radz two tech nicz ne na naj wyż szym po zio -

mie. W ra zie po trze by po ma ga my w za ła twie niu spraw zwią za nych

z le asin giem lub kre dy tem.  

EngraF miał swojE stoisko na niEdawnych targach 

rEmadays warsaw. jak pan ocEnia udział w targach? 

jakiE było zaintErEsowaniE waszą oFErtą? czy uczEstnictwo

w branżowych imprEzach staniE się ElEmEntEm stratEgii

Firmy?  

––––––––––

a. d.: Na sze sto isko na tar gach RemaDays cie szy ło się du żym za -

in te re so wa niem za rów no ze stro ny no wych klien tów, jak i tych,

z któ ry mi współ pra cu je my od wie lu lat. Za pre zen to wa li śmy urzą dze -

nia z na szej ofer ty, m.in. wspo mnia ny wcze śniej au to mat sztan -

cu ją cy Uchi da AeroDieCut, któ ry wzbudził duże za in te re so wa nie, co

prze ło ży ło się na wie le za mó wień. Od po nad 15 lat bie rze my udział

w tar gach po li gra ficz nych. W tym skła dzie zro bi li śmy to po raz pierw -

szy i uwa ża my to za du ży suk ces. Jak naj bar dziej bę dzie my kon ty nu -

ować uczest nic two w bran żo wych im pre zach tar go wych; za le ży nam,

by by ła to oka zja do spo tka nia z klien ta mi, za pre zen to wa nia im na -

szych roz wią zań, ale też wsłu cha nia się w ich po trze by.

Tar gi RemaDays uwa żam za bar dzo uda ne i tu taj pra gnę po dzię-

ko wać wszyst kim klien tom, któ rzy od wie dzi li na sze sto isko. A już we 

wrze śniu bę dzie nas moż na spo tkać na Fe sti wa lu Marketingu i Dru ku

w War sza wie.  

kon ku rEn cja w tym sEk to rzE jEst spo ra. ja ki mi atu ta mi En graF

pla nu jE przE ko nać do siE biE kliEn tów?  

––––––––––

a. d.: Przewagą jest nasze doświadczenie i wiedza zarówno

produktowa jak i serwisowa, w tym zakresie nie mamy konkurencji.

Klien ci mo gą być pew ni, że ide al nie do pa su je my roz wią za nia do ich po -

trzeb, chce my wspie rać ich w roz wią zy wa niu co dzien nych trud no ści. 

Na sze urzą dze nia po zwa la ją skró cić czas wy ko ny wa nych prac

oraz zwięk szyć au to ma ty za cję, eli mi nu jąc cza so chłon ne czyn no ści

wy ko ny wa ne przez pra cow ni ków. Dzię ki te mu fir my mo gą wy ko rzy -

stać ten czas na przy ję cie no wych zle ceń oraz po sze rze nie ofer ty

o no we usłu gi. 

Ofe ro wa ne przez nas no we urzą dze nia i roz wią za nia gwa ran tu -

ją wyż szą ja kość prac. Na le ży rów nież pa mię tać, że ra ta le asin go wa

no we go urzą dze nia jest niż sza niż koszt za trud nie nia no we go pra -

cow ni ka.

Za pew nia my pro fe sjo nal ny ser wis na te re nie ca łej Pol ski, rów nież

urzą dzeń, któ re są po gwa ran cji. Je że li cho dzi o urzą dze nia Uchida,

Morgana i Plockmatic, ser wi su je my je od po nad 15 lat, więc zna my

je per fek cyj nie. Po każ dym na szym ser wi sie ma szy ny ope ra tor ma za -

wsze pew ność, że urzą dze nie bę dzie pra co wa ło bez a wa ryj nie przez

bar dzo dłu gi czas. Na szym du żym atu tem jest rów nież krót ki czas re -

ak cji na zgło sze nia ser wi so we.

Za pra sza my wszyst kich do na sze go show ro omu w Warszawie

gdzie można obejrzeć, prze te sto wać urzą dze nia i po roz ma wiać o na -

szych roz wią za niach, któ re po zwo lą za osz czę dzić czas, pie nią dze,

a przy oka zji moż na też wy pić do brą ka wę! 

To, co wy róż nia fir mę En graf na tle kon ku ren cji, to przede wszyst -

kim ide al nie do pa so wa na ofer ta nie za wod nych urzą dzeń uzna nych

na świe cie pro du cen tów oraz pro fe sjo nal na ob słu ga i ser wis.

dzię ku ję za roz mo wę.
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Adrian Dźbikowicz: Nasze stoisko
na targach RemaDays cieszyło się 
dużym zainteresowaniem zarówno 
ze strony nowych klientów, jak i tych,
z którymi współpracujemy od wielu lat.
Zaprezentowaliśmy urządzenia z naszej
oferty, m.in. automat sztancujący 
Uchida AeroDieCut


