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APLISENS PODBIJA RYNEK FRANCUSKI 

29 kwietnia 2010 roku APLISENS, lider wśród krajowych dostawców kompleksowych rozwiązań w zakresie 

przemysłowej aparatury kontrolno-pomiarowej, powołał nową spółkę zależną APLISENS FRANCE z siedzibą 

we Francji. Spółka będzie świadczyć usługi sprzedaży i doradztwa dla klientów z branży AKPiA. Jest to druga 

spółka zależna Grupy – po Aplisens GmbH w Niemczech - powołana w ramach strategii ekspansji na rynki 

krajów Unii Europejskiej.  

„Ostatni rok pokazał potencjał wzrostu sprzedaży produktów Aplisens na rynku aparatury kontrolno-

pomiarowej we Francji. Rynek francuski to kolejny przyczółek do dalszej ekspansji na rynki Europy Zachodniej”, 

powiedział Adam Żurawski, prezes spółki Aplisens SA.  

Nowa firma ma siedzibę w najbliższych okolicach Paryża. Jej prezes posiada wieloletnie doświadczenie w branży 

AKPiA. Zasady funkcjonowania nowego podmiotu stanowią powielenie modelu biznesowego, który działa 

z powodzeniem na rynku niemieckim. Celem zarządu jest uzyskanie w perspektywie kilku lat znaczącego udziału 

w segmencie obsługiwanym przez Grupę Aplisens. 

W perspektywie najbliższych 2 lat zarząd planuje powołanie kolejnych spółek zagranicznych Grupy na rynku UE. 

„Spowolnienie gospodarcze w ostatnich latach było dla nas doskonałą okazją do podboju nowych rynków dotąd 

zamkniętych na produkty firm z Europy Wschodniej. W kryzysie klienci chętniej sięgają po nowe, konkurencyjne 

rozwiązania. Chcemy wykorzystać ten trend i dlatego planujemy powoływanie nowych spółek zagranicznych 

tak, aby w perspektywie kilku najbliższych lat produkty Aplisens były dostępne w znaczącej części UE”, dodaje 

prezes Żurawski.  
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Grupa APLISENS to lider wśród krajowych dostawców i producentów kompleksowych rozwiązań w zakresie przemysłowej aparatury kontrolno-pomiarowej 

i automatyki (AKPiA). Oferuje szeroką gamę wysokiej jakości urządzeń do pomiaru, regulacji i przetwarzania ciśnienia, wykorzystywanych w wielu gałęziach 

przemysłu od energetyki po przemysł chemiczny, rafineryjny, farmaceutyczny czy spożywczy. Grupa Aplisens sprzedaje swoje produkty w kraju i za granicą. 

Sprzedaż prowadzona jest na rynkach o wysokich wymaganiach technologicznych, w tym głównie w krajach Unii Europejskiej oraz w krajach WNP (głównie 

Rosja, Białoruś, Ukraina) i Azji. Zaplecze produkcyjne Grupy obejmuje 5 zakładów w Polsce oraz jeden na Białorusi. O przewadze konkurencyjnej Aplisens 

stanowi wysoka jakość oraz zaawansowanie technologiczne produktów konstruowanych we własnych biurach projektowych. Grupa Aplisens dysponuje 

doświadczonym i wysoko wykwalifikowanym zespołem projektowym, który prowadzi prace o charakterze badawczo-rozwojowym. Dzięki temu wyroby marki 

Aplisens są elastycznie dopasowane do indywidualnych potrzeb klientów oraz wymogów obsługiwanych branż. Priorytetem strategicznym Grupy Aplisens na 

lata 2009-2010 jest rozbudowa infrastruktury produkcyjno-logistycznej i zwiększenie mocy wytwórczych. Zarząd planuje zarówno dalszy rozwój organiczny, jak  

i akwizycje firm w perspektywicznych segmentach rynku w kraju i za granicą. W III kw. 2008 r. Aplisens przejął kontrolę nad spółką Controlmatica ZAP-Pnefal 

sp. z o.o., która posiada wieloletnie doświadczenie w dziedzinie produkcji elementów automatyki przemysłowej oraz świadczy usługi serwisu i automatyzacji 

obiektów przemysłowych. 


