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KOMUNIKAT PRASOWY 

 

20-lecie firmy Trotec. Globalny lider w rekordowym czasie. 

 

Marchtrenk, 10 października 2017 r. | W rekordowym czasie - 

nieprzekraczającym 20 lat, Trotec Laser GmbH z powodzeniem wyrósł ze start-

upu na światowego lidera urządzeń laserowych do cięcia, znakowania i 

grawerowania. Firma i zespół ją tworzący przeszli drogę z “kontenera rozwoju i 

badań” do siedziby międzynarodowego przedsiębiorstwa znajdującej się w 

nowoczesnym, ekologicznym budynku w Górnej Austrii. 

 

Jako część grupy Trodat Trotec, Trotec projektuje, produkuje i sprzedaje 

systemy laserowe do znakowania, cięcia i grawerowania oraz materiały 

grawerskie. Jako lider innowacji, Trotec wyznacza nowe standardy w segmencie 

laserów. Z zainstalowaną bazą ponad 30.000 systemów, Trotec świadczy 

obecnie usługi klientom w ponad 90 krajach i zatrudnia ponad 550 osób na 

całym świecie - a trend ten nadal wyraźnie rośnie.  

Trotec powstał w 1997 r. z oddziału badawczego firmy Trodat – największego 

producenta pieczątek na świecie - i od tego czasu zajmuje miejsce lidera wśród 

światowych producentów z branży technologii laserowej. W 2015 r. sprzedaż 

austriackiego producenta laserów po raz pierwszy przekroczyła 100 m ln EUR. 

Kilka lat wcześniej, niczym niemalże wizjonerski cel, przekroczenie tego p rogu 

wyznaczono za cel na 2015 r. i próg ten został osiągnięty. Ze sprzedaży 

wpłynęło dokładnie 100.8 mln EUR. W 2016 r. - ostatnim zakończonym roku 

finansowym - sprzedaż produktów Trotec wzrosła o 9.1 %, do niemal 110 mln 

EUR.  

 

Cel sprzedażowy do 2020 r.: 200 milionów EUR 

Szybki wzrost trwa również w 2017 r. Z szacowanym wzrostem sprzedaży 

równym 20%, Trotec ustalił nowy kamień milowy i cel sprzedażowy na 2020 r. 

Dyrektor Zarządzający Trotec - Dr Andreas Penz, powiedział: “Ten wzrost  
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sprzedaży na pierwszy rzut oka wydaje się niesamowicie szybki, ale biznes 

laserowy jest niezwykle dynamiczny, a lasery znajdują obecnie zastosowanie we 

wszystkich najważniejszych dziedzinach życia. Na przykład inżynieria 

medyczna, gdzie z pomocą naszych laserów produkowane są stenty. Podobnie 

w projektach badawczych, gdzie zastosowanie laserów jest niezastąpione np. 

przy rozwoju futurystycznego pojazdu Mars Rover. Technologia laserowa Trotec 

odgrywa istotną rolę w przemyśle i handlu. Fundamentalnym pytaniem jest: W 

jakim celu wytwarzamy lasery? Odpowiedź na nie brzmi: Aby zapewnić sukces 

naszym klientom - i wierność tej właśnie strategii pozwala nam na tak 

imponujący wzrost," - wyjaśnia Penz.  

Celem Trotec na przyszłość jest pierwsze miejsce na świecie w segmencie 

laserów i pozycja lidera na kluczowych dla firmy rynkach. 

 

Jubileusz 20-lecia firmy Trotec 

Z okazji obchodów 20. rocznicy, latem 2017 r., Andreas Penz omówił 20 lat  

działalności firmy, wymieniając kamienie milowe w jej rozwoju i uzupełniając 

wypowiedź o osobiste spostrzeżenia i doświadczenia. Z dumą podziękował 

zespołowi Trotec za zaangażowanie i szczególny duch pracy zespołowej, które 

stanowią fundament tej historii sukcesu i rekordowego czasu, w jakim firma 

osiągnęła pozycję światowego lidera na rynku systemów laserowych. 

 

O firmie Trotec 

Trotec jest światowym liderem technologii laserowej i wyznacza nowe 

standardy. Jako część grupy Trodat Trotec, będąc europejskim liderem 

innowacyjności - projektuje, wytwarza i sprzedaje systemy laserowe do 

znakowania, cięcia i grawerowania szerokiej gamy materiałów. Portfolio 

produktów uzupełniają systemy wyciągowe Atmos oraz materiały grawerskie. Z 

17 oddziałami sprzedaży i 550 pracownikami, Trotec obsługuje klientów w 

ponad 90 krajach. Udział eksportu wynosi 97%, a bieżąca sprzedaż w 2016 r. 

wyniosła ok. 110 mln EUR. Do 2020 r. zgodnie z planem ma wzrosnąć do 200 

mln EUR. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie www.troteclaser.com 

http://www.troteclaser.com/


                                                                              

Trodat Polska Sp. z o.o. ul. Marywilska 22 | 03-228 Warszawa | Polska 

Tel. +48 22 339 36 00 | fax.+48 22 339 36 01, e-mail: lasery@trodat.net, www.troteclaser.com 

 

 

Globalna organizacja 

Firma Trotec jest obecna w ponad 90 krajach z: 

 17 oddziałami sprzedaży  

 ponad 50 showroom‘ami 

 siecią dystrybucji 113 firm partnerskich. 

 

O grupie Trodat Trotec / Trodat Trotec Holding GmbH 

Pod parasolem Trodat Trotec Holding GmbH, pod marką Trodat - grupa działa 

globalnie w obszarze produkcji pieczątek, zaś pod marką Trotec - w przemyśle 

laserowym. Trodat jest największym producentem pieczątek na świecie, zaś 

Trotec - światowym liderem w grawerowaniu, cięciu i znakowaniu laserowym.  

 

Grupa Trodat Trotec obecnie (w oparciu o dane z ostatniego zakończonego 

roku finansowego - 2016) generuje sprzedaż na łączną kwotę ponad 227.5 mln 

EUR i zatrudnia około 1400 pracowników w 40 oddziałach. Grupa jest obecna w 

ponad 150 krajach. Łączny udział eksportu wynosi ponad 98%.  

  

Trodat Trotec Holding ma siedzibę w Wels, w Górnej Austrii, gdzie znajdują się 

również najważniejsze miejsca związane z produkcją pieczątek oraz badaniami i 

rozwojem. Miejscem produkcji i dystrybucji laserów Trotec jest Marchtrenk, 

położone w odległości ok. 2 km od Wels.  

  

Trodat Trotec Holding GmbH jest spółką prywatną. 
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Obrazy:  

 

Początki… “Kontener badawczy” sprzed 20 lat. Źródło: Trotec 

 

Zielony Budynek – wielokrotnie nagradzana siedziba główna w Marchtrenk, Górna Austria. Źródło: Trotec 

 

Dr Andreas Penz, Dyrektor Zarządzający Trotec Laser GmbH. Źródło: Trotec 
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O Trotec 
Trotec jest światowym liderem technologii laserowej, wyznaczającym nowe 
standardy. W ramach grupy Trodat Trotec, firma będąca europejskim liderem 
innowacyjności projektuje, wytwarza i sprzedaje systemy laserowe do znakowania, 
cięcia i grawerowania szerokiej gamy materiałów. Portfolio produktów uzupełniają 
systemy wyciągowe Atmos oraz materiały grawerskie. Firma Trotec zatrudnia 
ponad 550 pracowników i obsługuje klientów z ponad 90 krajów. Więcej informacji 
znajdą Państwo na stronie www.troteclaser.com.  

 

 .....................................................................................................................  

Więcej informacji: 

Dział Marketingu 

Sabina Greloff – Brand Manager Trotec, e-mail: sabina.greloff@trodat.net 

Patrycja Zieja – Specjalista ds. Marketingu, e-mail: patrycja.zieja@trodat.net 
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