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O FIRMIE

Firma ifm electronic rozpoczęła działalność w roku 1969, kiedy 
założyciele  Robert  Buck oraz  Gerd  Marhofer wprowadzili w Niem-
czech czujniki indukcyjne pod nazwą efector. Kilkadziesiąt lat później 
firma ifm electronic  GmbH stała się jednym ze światowych liderów 
w branży automatyki przemysłowej. Z małej rodzinnej firmy powsta-
ło duże międzynarodowe przedsiębiorstwo, które zatrudnia dziś 
ponad 6700 pracowników w ponad 70 krajach na świecie, rozwija 
i sprzedaje rozwiązania dla ponad 100 tys. klientów z różnych branż.
Polski oddział ifm electronic swoją działalność rozpoczął w lipcu 
2004 roku w Katowicach. Tworzona na początku przez zaledwie 
4 osoby firma-córka zatrudnia dziś ponad 25 pracowników i stale 
rozwija się na polskim rynku automatyki przemysłowej. Działalność 
w Polsce to nie tylko sprzedaż produktów, ale także fachowe doradz-
two, serwis gwarancyjny oraz szkolenia dostosowane do potrzeb 
naszych klientów. W roku 2011 firma ifm electronic sp. z o.o. otrzy-
mała  Certyfikat  Dynamiczna  Firma. Wyróżnienie to jest wyrazem 
uznania za szybki rozwój firmy oraz właściwe decyzje finansowe. 
Jest to również potwierdzenie opinii solidnego i perspektywicznego 
partnera biznesowego.

OFERTA

Jedną z wielu mocnych stron ifm electronic jest szeroka gama pro-
duktów, która nie tylko zawiera rozwiązania standardowe, ale rów-
nież specyficzne, dostosowane do potrzeb indywidualnych odbior-
ców. Oferta firmy, obejmująca ponad 10.000 artykułów, gwarantuje 
szeroki wybór kompatybilnych produktów. Dzięki temu klienci znajdą 
u nas zawsze niezawodne rozwiązania – od pojedynczych czujników 
z różnorodnymi akcesoriami po kompletne systemy automatyki.
Naszą firmę wyróżnia przede wszystkim jakość „Made in 
 Germany”. ifm z siedzibą główną w Essen oraz zakładem pro-
dukcyjno-rozwojowym w Tettnang nad  Jeziorem  Bodeńskim jest 
ściśle związane z niemieckim przemysłem – 70% produktów ifm 
electronic jest produkowanych w Niemczech. Ponad 600 pracow-
ników w dziale badawczo-rozwojowym oraz ścisła współpraca 
z  instytucjami badawczymi, uniwersytetami i młodymi firmami 
doprowadziła do zgłoszenia ponad 600 wniosków patentowych 
i uzyskania około 440 tzw. patentów aktywnych. Osiągnięcia te 
zapewniają ciągle wysoką jakość i  innowacyjność całej palety 
oferowanych produktów. 

Działania ifm electronic skupiają się wokół hasła „close to you”. 
Międzynarodowy zespół sprzedażowy składający się z ok. 1200 in-
żynierów sprzedaży stanowi o sukcesie firmy na rynku. Inżynierowie 
są twarzą firmy ifm, rozumieją specjalne wymagania rynku i spe-
cyfikę danego kraju, oferując indywidualne wsparcie dla każdego 
z klientów. Ponieważ najważniejsze dla ifm są doradztwo i obsługa 
klientów, wprowadzając na rynek nowe produkty i technologie fir-
ma organizuje szkolenia oraz seminaria zarówno w siedzibie ifm, 
jak i bezpośrednio u klienta. Taka strategia zapewnia firmie ela-
styczność oraz możliwość działania na arenie międzynarodowej. 
W konsekwencji w 2017 roku firma odnotowała obrót na poziomie 
880 milionów euro.

FILOZOFIA

ifm electronic rozumie, jak ważna w procesie produkcyjnym jest ter-
minowość dostaw niezbędnych komponentów. Dlatego produkcja 
w naszych fabrykach jest stale optymalizowana. Celem działania 
firmy jest szybka i elastyczna produkcja dużych ilości urządzeń 
wysokiej jakości przy jednoczesnym skróceniu czasu dostaw.
Wysoka jakość produktów ifm electronic jest na stałe zapisana 
w filozofii przedsiębiorstwa. Naszym klientom dajemy najwyższą 
gwarancję jakości: poprzez własną technologię produkcji „ifm film 
technology” oraz rygorystyczny system zapewnienia jakości ze 
100%-ową końcową kontrolą produktu. Pod pojęciem jakości ro-
zumiemy również produkcję przyjazną środowisku.
Inwestujemy w rozwój pracowników, zapewniając klientom fachowe 
doradztwo i obsługę na najwyższym poziomie, a udział w branżo-
wych imprezach i targach gwarantuje bycie na czasie z najnowszymi 
technologiami z zakresu automatyki przemysłowej. Wszystko po to, 
by klienci mogli otrzymać najlepsze produkty i cieszyć się najlepszą 
możliwą obsługą. ifm – close to you!


