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O FIRMIE 
Rozpoczęcie działalności w 1969 roku, 7300 pracowników w 95 
krajach, w których produkowane, dystrybuowane i sprzedawane 
są rozwiązania ifm electronic. Tak w liczbach prezentuje się podsu-
mowanie ponad 50 lat funkcjonowania początkowo małej rodzinnej 
firmy, z której powstał nasz globalny koncern, dostarczający produkty 
dla ponad 100 tysięcy klientów z wielu branż na całym świecie. 
Założyciele firmy –  Robert  Buck i Gerd  Marhofer, którym przyświe-
cała idea dostarczania czujników indukcyjnych o najwyższej jakości, 
w zamierzeniu chcieli być wiodącym producentem w dziedzinie au-
tomatyki przemysłowej. I to się udało. Wyznawane wartości i filozo-
fia prowadzenia biznesu przez dekady przynosiły kolejne sukcesy. 
Obecnie ifm electronic  GmbH jest jednym ze światowych liderów, 
swój udział w tym ma polski oddział ifm electronic, który rozpoczął 
działalność w 2004 roku i dziś zatrudnia około 30 pracowników, stale 
inwestując w poszukiwanie nowoczesnych produktów i wdrażanie 
innowacji. W samym 2019 roku udało się wygenerować obrót powyżej 
1 miliarda euro. Na światowym i polskim rynku nasza firma znana jest 
nie tylko ze sprzedaży produktów, ale także z fachowego doradztwa, 
serwisu gwarancyjnego czy profesjonalnych szkoleń dopasowanych 
do oczekiwań klientów. W roku 2011 ifm electronic sp. z o.o. otrzy-
mała  Certyfikat  Dynamiczna  Firma. Wyróżnienie to wyraz uznania za 
szybki rozwój firmy oraz rozsądne decyzje finansowe. Jest to również 
potwierdzenie opinii solidnego i perspektywicznego partnera bizne-
sowego. Od 2012 roku coraz prężniej działa też polska jednostka 
produkcyjna – ifm ecolink z siedzibą w Opolu, która zatrudnia ponad 
pół tysiąca pracowników, wśród których około 80 procent to kobiety.

OFERTA 
Oferta firmy obejmuje ponad 15 tysięcy artykułów, rozwiązań systemo-
wych i produktów kompatybilnych z wieloma komponentami. Szeroka 
gama produktów umożliwia dostęp do standardowych zastosowań 
oraz specjalistycznych i specyficznych rozwiązań dopasowywanych 
do indywidualnych zamówień klientów. W asortymencie znajdują się 
różnorodne czujniki z dużą liczbą akcesoriów, jak również kompletne 

systemy automatyki. Ponad 600 pracowników w dziale badawczo-
-rozwojowym oraz ścisła współpraca z  instytucjami badawczymi, 
uczelniami, uniwersytetami oraz start-upami doprowadziła do zgło-
szenia ponad 830 wniosków patentowych. Te osiągnięcia zapewniają 
niezmiennie wysoką jakość i innowacyjność całej palety oferowanych 
produktów. Międzynarodowy 
zespół sprzedażowy, składają-
cy się z około 1300 inżynierów, 
stanowi o sukcesie firmy na 
rynku. Inżynierowie są twarzą 
naszej firmy. Rozumieją wyma-
gania poszczególnych rynków 
i specyfikę danego kraju, ofe-
rując indywidualne wsparcie 
dla każdego z klientów i partnerów biznesowych. Wprowadzane są 
do obrotu nowe produkty i technologie, organizowane są szkolenia 
oraz seminaria, zarówno w siedzibie naszej firmy, jak i bezpośrednio 
u klienta. Taka strategia zapewnia firmie elastyczność oraz możliwość 
działania, która wyróżnia się i jest doceniana na arenie międzynarodo-
wej. Nasze przedsiębiorstwo z główną siedzibą w niemieckim  Essen 
oraz zakładem produkcyjno-rozwojowym w Tettnang nad  Jeziorem 
 Bodeńskim jest ściśle związane z całym niemieckim przemysłem. 
70% produktów ifm electronic jest produkowanych w Niemczech. 

FILOZOFIA 
Na początku była pasja jako siła napędowa dla powstania biznesu 
i dążenia do bycia lepszym. Celem stała się produkcja i sprzedaż 
unikalnych czujników o wysokiej jakości i potwierdzonej niezawod-
ności oraz oferowanie najwyższego poziomu obsługi, zarówno dla 
klientów, jak i partnerów biznesowych. Ta wizja oraz świadomość, 
że jakość to znacznie więcej niż sam produkt, dały podstawy do 
osiągania rozwoju firmy założonej w 1969 roku. Od tego czasu 
spółka opracowuje, produkuje i dystrybuuje czujniki, sterowniki 
i systemy do automatyki przemysłowej na cały świat. Hasło „ifm 
– close to you!” – sprawdza się nie tylko w codziennej pracy na 

rzecz produkcji i rozwoju. Efekt to także utrzymywanie 
pozytywnych relacji z klientami i stosowanie dobrych 
praktyk w sprzedaży oraz obsłudze posprzedażowej 
nowoczesnych systemów i rozwiązań. Przyjęty w przed-
siębiorstwie model działalności, który na każdym kroku 
obliguje do stosowania systemu etycznego, jest funda-
mentem budowania wartości regionalnych i  realizacji 
współdziałania z wieloma lokalnymi instytucjami na 
rzecz miejscowej społeczności oraz rozwoju całego 
regionu i jego mieszkańców. Klienci otrzymują zaś naj-
wyższą gwarancję jakości: poprzez własną technologię 
produkcji „ifm film technology”, spełniającą wyśrubo-
wane normy i procedury – zawsze przyjazne środowi-
sku naturalnemu i ekologiczne. Inwestowanie w kadrę 
i rozwój pracowników na wszystkich szczeblach, przy 
udziale w branżowych wydarzeniach i dbaniu o ekolo-
gię, zapewnia wdrażanie najnowszych technologii i in-
nowacji z myślą o najbardziej wymagających klientach 
i ich profesjonalnej obsłudze. ifm electronic chce być 
po prostu blisko  Ciebie!

ifm.automatykab2b.pl


