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WIŚNIOWSKI PODBIJA ZAGRANICZNE RYNKI 

Marka WIŚNIOWSKI, która od lat utrzymuje pozycję lidera na polskim rynku produkcji bram, 
ogrodzeń i stolarki, jest coraz bardziej doceniana poza granicami kraju. WIŚNIOWSKI ma 
ambitne plany, by aż 65% produkcji sprzedawać zagranicę przy jednoczesnym zachowaniu 
wzrostu sprzedaży w Polsce. 

Lider polskiego rynku 

WIŚNIOWSKI to producent bram garażowych i przemysłowych, stolarki stalowej i aluminiowej oraz 
ogrodzeń. Od lat jest w Polsce liderem w swojej branży. Firma zatrudnia ponad 1800 osób, a w 
2018 zaczęła znaczną rozbudowę, co przyczyni się także do wzrostu zatrudnienia. Jednocześnie 
zarząd firmy WIŚNIOWSKI planuje sukcesywnie podbijać rynki zagraniczne. 

Przemysł 4.0 

Przewagą rynkową marki jest, pomimo produkcji masowej, produkowanie także pod indywidualne 
zamówienie klienta. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu zaawansowanych rozwiązań technicznych 
z obszaru przemysłu 4.0. - Jesteśmy w czwartej rewolucji przemysłowej, czyli Industry 4.0. Aby 
sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu na nasze produkty, niezbędne było wdrożenie rozwiązań z 
dziedziny automatyzacji i robotyzacji produkcji. Nadal pracując na skalę masową jesteśmy w stanie 
zindywidualizować nasze produkty. Czyli jesteśmy wciąż fabryką klientocentryczną. Roboty 
pozwoliły zwiększyć produktywność i wydajność pracy oraz znacząco obniżyć koszty przerobu. 
Dzięki możliwości wizualizacji, dajemy klientowi szansę "zobaczenia" produktu u "niego w domu". 
Te wszystkie usprawnienia, pozwalają także dostosować nasze produkty do specyficznych 
wymagań rynków zagranicznych. – mówi Krystyna Baran, prezes firmy WIŚNIOWSKI. 

Ekspansja na zagranicę 

Obecnie marka eksportuje 35% produkcji (do Austrii, Belgii, Białorusi, Chorwacji, Czech, Danii, 
Estonii, Finlandii, Francji, Hiszpanii, Holandii, na Litwę, Słowację, Słowenię, do Luksemburga, 
Mołdawii, Niemiec, Norwegii, Rosji, Rumunii, Szwajcarii, Szwecji, na Ukrainę, do Wielkiej Brytanii, 
Irlandii, Węgier, Włoch i na Łotwę), zaś 65% sprzedaje w kraju. - Chcemy te proporcje odwrócić, ale 
jednocześnie mamy plan zwiększyć sprzedaż w Polsce. Dziś eksportujemy nasze produkty aż do 28 
krajów Europy i widzimy potencjał na zwiększenie sprzedaży. Marka WIŚNIOWSKI jest postrzegana 
bardzo pozytywnie, a nasze produkty są doceniane za wysoką jakość. To dla nas bardzo ważne. 
Mamy solidne podstawy, by podejmować kolejne inwestycje i poszerzać rynki zbytu – mówi 
Krystyna Baran. 

Na eksport firma produkuje specjalne towary, dopasowane do danego rynku. – Każdy rynek ma 
swoją specyfikę, przyzwyczajenia i preferencje dotyczące produktów, a musimy się do tego 
dopasować. Prowadzimy badania produktów w zagranicznych instytucjach, aby dać klientom 
gwarancję zgodności z ich prawem budowlanym – dodaje prezes Krystyna Baran. 

Firma WIŚNIOWSKI klientów zagranicznych pozyskuje podczas różnych targów, w trakcie wizyt 
handlowych, a także poprzez szeroko zakrojoną kampanię w internecie oraz działania PR w 
poszczególnych krajach.  
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Kontakt dla mediów: 
Agencja Face it! Aleksandra Karwacka tel. 669 507 492, e-mail: a.karwacka@agencjafaceit.pl 

Wiśniowski - Czołowy polski producent bram, okien, drzwi i ogrodzeń oraz nowoczesnych rozwiązań dla 
domu. Firma ma blisko 30-letnie doświadczenie w branży budowlanej. WIŚNIOWSKI posiada centrum 
technologiczno-produkcyjne zapewniające jakość i najwyższe standardy, a stałe doskonalenie personelu, 
produktów i linii technologicznych przyczynia się do powstania produktów na najwyższym poziomie.  
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