
75 DE ANI DE LA ÎNFIINȚAREA LINGEMANN

Brühl, 16 martie 2021. De trei sferturi de secol, Lingemann GmbH, în calitate de spe-
cialist în bunuri de larg consum, a susținut cea mai înaltă calitate și fiabilitate în servi-
ciile oferite. Lingemann GMBH este expertul în soluții digitale pentru achiziții în sectorul 
industrial. Datorită adaptării continue la condițiile în schimbare într-un mediu din ce în 
ce mai competitiv, compania a reușit întotdeauna să deschidă noi drumuri și să contri-
buie la determinarea schimbării digitale ca „furnizor integrat”. Lingemann GmbH oferă 
clienților industriali bunuri de larg consum prin soluții conceptuale individuale și perso-
nalizate în managementul produselor consumabile (C). În acest fel, procesele sunt opti-
mizate și costurile operaționale sunt reduse substanțial.

Inovație în gestionarea achizițiilor
Pentru a optimiza gestionarea achizițiilor, Lingemann GmbH a revoluționat piața din nou. Cea mai recentă 
inovație a companiei din Brühl este showroom-ul interactiv destinat companiilor industriale „Procurement Futu-
re”. Odată cu aceasta, Lingemann a stabilit noi standarde în automatizarea proceselor de producție și achiziții. 
Senzorii, interacțiunile tactile și tehnologia IoT permit prezentări interactive ale produselor. Fluxurile de proces 
în logistică, stocare sau achiziții electronice sunt vizualizate în mod optim - o altă etapă importantă în istoria 
companiei de 75 de ani.

Înființarea companiei în perioada postbelică
În anul înființării companiei în 1946, lumea a rămas nemișcată după cel de-al doilea război mondial. Un mo-
ment perfect pentru un nou început, deoarece industria avea nevoie de materii prime pentru reconstrucție și 
trebuia alimentată cu materiale și echipamente. Cu pasiunea lor, fondatorii companiei au dorit să ofere indus-
triei o nouă strălucire și să îi ofere echipamentul necesar.

La mijlocul anilor 90, ramurile industriei s-au schimbat și Lingemann GmbH a cucerit piața europeană ca 
furnizor. Au fost necesare noi abordări cu accent pe industrie și idei creative, care până în prezent reprezintă o 
parte importantă a succesului companiei cu sediul la Brühl.

„Cel mai mare succes a fost că am reușit să transformăm un dealer local clasic pentru mai multe grupe de 
produse într-un furnizor național, în anumite părți, capabil să gândească peste grupele de produse la nivel 
european : care ia în considerare și procesele logistice și a integrat in conceptele sale și așa numita  ultima 
milă ”, explică Alexander Pawel, directorul general al Lingemann GmbH.

Furnizarea optimă a industriei în întreaga Europă.
Totul a început într-una din piețele din Köln. Astăzi compania are 200 de angajați și o cifră de afaceri de peste 
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50 de milioane de Euro. 7000 de furnizori sunt în acțiune în fiecare zi. Lingemann GmbH este acum punctul 
de contact pentru bunurile de consum din zece țări europene. Pe lângă Germania, și clienții din România, 
Ungaria, Spania, Franța, Austria, Polonia, Republica Cehă, Macedonia, și Republica Moldova pot beneficia, 
de asemenea, de know-how și de sprijin comercial.

Lingemann este un partener de încredere al industriei: în ciuda restricțiilor de contact în timpul pandemiei de 
Covid, compania cu sediul la Brühl furnizează continuu clienților săi bunurile de care au nevoie. Digitalizarea 
este un avantaj aici. Cu noul showroom interactiv „Procurement Future”, au fost deschise noi oportunități 
pentru logistică, depozitare și achiziții online pentru companiile industriale, care pot fi testate live și unde pot fi 
planificate concepte individuale pentru compania Dvs.

LINGEMANN GmbH 
În ultimii 75 de ani, Lingemann GmbH s-a specia-
lizat în sprijinirea clienților industriali cu bunuri de 
larg consum prin soluții conceptuale individua-
le ți personalizate în managementul produselor 
consumabile (C). Ca furnizor de sisteme integ-
rate, optimizțm procesele, garantțm securitatea 
aprovizionțrii ți economisim costurile de proces. 
Lingemann GmbH este partenerul dvs. pentru tot 
ceea ce privețte achizițiile, depozitarea, logisti-
ca ți livrarea, gestionarea aprovizionțrii ți soluțiile 
specifice, cum ar fi achizițiile speciale ți cerințele 
unice. Cu Boostrack GmbH integrat, clienții noțtri 
primesc, de asemenea, interfața optimț pentru 
trecereala  managementul digital al materialelor.
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