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Trochę danych o firmie w liczbach ...

Skumulowany roczny wskaźnik wzrostu  

(Compound Annual Growth Rate) – historia sukcesu
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Koenig & Bauer Coding GmbH

Światowe rynki wymagają maksymalnej dynamiki 
w każdym sektorze przedsiębiorstwa – począwszy 
od innowacyjnej produkcji, poprzez nowoczesne 
metody produkcyjne i niezawodne zarządzanie 
jakością, aż po kompleksową opiekę nad klientem. 

Koenig & Bauer Coding, jako wiodące 
przedsiębiorstwo w dziedzinie systemów do 
znakowania i kodowania, ma w tym przypadku 
decydującą przewagę.

Nasze wieloletnie doświadczenie i maksymalne 
zaangażowanie w ciągły rozwój we wszystkich 
dziedzinach to gwarancja bezpieczeństwa w 
skoncentrowanej na osiągnięcie celu orientacji 
rynkowej, optymalnej jakości produktu oraz 
kompetentnym serwisie i doradztwie – także w 
kontekście przyszłych wymagań.

Ale nawet najlepsze produkty i osobiste 
zaangażowanie nie zastąpią bliskiego kontaktu z 
klientem. Dlatego w każdej chwili do dyspozycji 
klientów są nasi dystrybutorzy i placówki serwisowe 
na całym świecie.
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Znakowania i kodowania nie da się już usunąć 
z naszej codzienności. Jest ono obecne we 
wszystkich dziedzinach życia i wszystkich 
branżach. Im bardziej kolorowy, różnorodny i 
miły jest nasz dzień, tym bardziej różnorodne 
są produkty, na których nasi klienci i partnerzy 
drukują oznaczenia przy użyciu naszych 
systemów – dzisiaj i w przyszłości.

Dobre znakowanie i kodowanie stało się też 
cechą jakościową, zapewniającą bezpieczeństwo 
produkcji, także dla konsumenta końcowego. Ze 
świadomością tego codziennie przejmujemy na 
siebie tę odpowiedzialność, ponieważ „Coding” 
w nazwie naszej firmy oznacza też zaufanie.
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Coding znaczy 
  zaufanie



print & apply

udaFORMAXX

ttPRINT

alphaJET

Koenig & Bauer Coding GmbH

06



laser

betaJET

hpdSYSTEM

Technologie
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Unser Signet

Klienci
Nasi klienci są najważniejsi. Każdy klient jest inny i ma różne 
wymagania w stosunku do nas. Chcemy je nie tylko spełnić, 
ale też zrobić coś więcej. W związku z tym stale myślimy też 
o wymaganiach, jakie niesie ze sobą przyszłość, aby móc ją 
kształtować wspólnie z naszymi klientami.

Innowacyjność
Żyjemy w kulturze, w której ciągle powstają innowacyjne pomysły 
– korzystamy z nich i urzeczywistniamy je, tworząc seryjną, 
wysoką jakość. Pomysły i usprawnienia traktujemy jako szansę na 
dalszy rozwój, pozwalający zaoferować naszym klientom jeszcze 
lepszy serwis.
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Oliver Volland i German Stuis,  
prezesi Koenig & Bauer Coding GmbH

Pracownicy
Nasi pracownicy to nie jakieś zasoby ludzkie, lecz indywidualne 
osoby, których zdolności i umiejętności traktujemy w naszej firmie 
jako najwyższą wartość. Charakteryzują ich specjalistyczne 
kwalifikacje i zaangażowanie. W związku z tym jedną z 
decydujących inwestycji w naszą przyszłość jest wspieranie 
rozwoju naszych pracowników i ich indywidualnych kompetencji.

Partnerzy
Naszych dostawców traktujemy jako partnerów na wiele lat. 
Naszą współpracę cechuje zaufanie oraz wspólne zrozumienie 
jakości produktu i produkcji, bezpieczeństwa zaopatrzenia oraz 
hasła „Made in Germany”.



Przygotowani na przyszłość

Świat się zmienia, 
  a my wraz z nim
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kodów alfanumerycznych może nanieść jednego dnia 

system Inkjet alphaJET evo na dowolnej powierzchni

Nawet 960.000

– dzięki najszerszej ofercie produktów na rynku

100%-owa
różnorodność 

Gdyby drukarka alphaJET tempo mogła biegać z taką 

prędkością, z jaką drukuje, w ciągu tygodnia obiegłaby Ziemię

1.200 m/min!

systemów tłoczenia na gorąco 

zostało zainstalowanych od 

momentu założenia firmy – i do 

chwili obecnej są one istotnym ele-

mentem składowym naszej oferty

50.000



Fragmenty tekstu oraz ilustracje mogą 

być wykorzystywane tylko za zgodą firmy  

Koenig & Bauer Coding GmbH. Na ilustrac-

jach może być pokazane wyposażenie 

dodatkowe, które nie jest zawarte w 

systemie oferowanym w cenie podstawo-

wej. Zastrzega się możliwość wprowadza-

nia zmian technicznych i konstrukcyjnych.
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