
Lapp Liderem Globalnego 

Rynku w roku 2017 
     Ranking najlepszych firm w branży, prowadzony przez szwajcarski Uniwersytet St. Gallen, mianował 

Lapp Group zwycięzcą w kategorii Zintegrowane Rozwiązania dla Technologii Przewodów oraz 

Połączeń Kablowych. Orientacja na potrzeby klienta, obecność międzynarodowa oraz przodowanie 

technologiczne są ważnymi kryteriami, które powinny być spełnione przez firmy aspirujące do 

pojawienia się na wykazie Liderów Globalnego Rynku. 

 

 

     O znalezienie się na wykazie Liderów Globalnego Rynku ubiegało się ponad tysiąc firm z Niemiec, 

Austrii i Szwajcarii. Wszystkie firmy zostały poddane dokładnej analizie, a następnie wyselekcjonowane 

na podstawie uzyskanych wyników. Organizatorom zależało na profesjonalnym i przejrzystym procesie 

wyłaniania najlepszych kandydatów, dlatego też kryteria doboru zostały upublicznione. Wśród istotnych 

warunków znalazły się obrót firmy (ponad 50 milionów euro), procent dochodu pochodzący ze źródeł 

międzynarodowych (ponad 50%) oraz sprzedaż prowadzona na minimum trzech kontynentach.  

 

 

Otrzymanie miana Lidera Globalnego Rynku nie jest jedyną nagrodą otrzymaną przez firmę w tym roku. 

W czerwcu, firma znalazła się na liście TOP 100 najbardziej innowacyjnych małych i średnich 

przedsiębiorstw. Lista opiera się na naukowych 

kryteriach stworzonych przez prof. Nikolausa 

Franke z Wydziału Przedsiębiorczości i 

Innowacyjności na Uniwersytecie Ekonomii i 

Biznesu w Wiedniu. Grupa Lapp wyróżniła się we 

wszystkich pięciu kategoriach:  

-promowanie innowacyjności przez zarządzanie,  

-innowacyjny klimat,  

-innowacyjne procesy i organizacja, 

-innowacyjny marketing/orientacja zewnętrzna, 

-innowacyjny sukces 

      

 

SUKCESY I NAGRODY LAPP GROUP 

Innowacyjność 

Lapp wyznacza standardy 

Zaawansowane technologicznie 

rozwiązania  ÖLFLEX CONNECT 



  

 

„Jesteśmy zachwyceni otrzymaniem tych nagród. Postrzegamy je jako 

bodziec do dalszego rozwoju naszej pozycji jako innowacyjnej firmy i 

atrakcyjnego pracodawcy w Niemczech. Fakt, że zostaliśmy 

mianowani liderem rynku technologicznych rozwiązań kablowych 

pokazuje nam, że zmierzamy we właściwym kierunku z naszą 

inicjatywą ÖLFLEX CONNECT,” powiedział Andreas Lapp, prezes 

zarządu Lapp Holding AG. Grupa Lapp ustandaryzowała i poszerzyła 

swoją ofertę uniwersalnych, gotowych do instalacji rozwiązań 

kablowych na całym świecie pod nazwą ÖLFLEX CONNECT.  

 

 

Producent  kabli i przewodów elektrycznych Lapp Kabel jest znany na 

polskim rynku od wielu lat. „Grupa Lapp jest firmą międzynarodową-  

dzięki czemu jesteśmy obecni wszędzie tam, gdzie występują potrzeby 

klientów. Firma Lapp Group Polska, z około 70 pracownikami przyczynia 

się do wiodącej pozycji Grupy Lapp na rynku międzynarodowym. Nasze 

Centrum logistyczne w Biskupicach Podgórnych obsługuje krajowy rynek 

przewodów elektrycznych i akcesoriów kablowych.”  Mówi Leszek 

Stępnicki, prezes polskiego oddziału Grupy Lapp. 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

Dobry kierunek 

Andreas Lapp, prezes  zarządu Lapp Holding 

Leszek Stępnicki, prezes zarządu Lapp Group Polska 

Wieloletnie sukcesy na polskim rynku 

 

     Dane kontaktowe Lapp Group Polska 

Lapp Kabel Sp. z o.o. 
ul. Profesjonalna 1 
Biskupice Podgórne 
55-040 Kobierzyce 
Tel: 71 330 6 300 
Email: info@lapppolska.pl 
www.lapppolska.pl  
 
Obserwuj Lapp Group Polska 
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