
Nr 5 listopad 2017

Nagroda Guldeken dla firmy Orbit One

Micael Ny z końcem roku przekazuje swoje stanowisko 
Dyrektora Sprzedaży i Marketingu Matsowi Erikssonowi, 
którego zadaniem będzie zwiększenie obecności firmy 
Orbit One na rynku. Mats wcześniej pracował w Orbit 
One w Sztokholmie jako Account Manager oraz kier-
ownik oddziału.  

– Cieszę się z powrotu do sprzedaży, mam w tym spore 
doświadczenie zarówno w Szwecji, jak i w Polsce. 
Przez ostatnie lata zaobserwowaliśmy duży zastrzyk 
nowych klientów. Kontynuujemy rozpoczęte działania, 
widzę przed nami duże możliwości. Obserwujemy coraz 
większy popyt na całościowe rozwiązania od NPI przez 
cały cykl życia produktu aż po kompletne rozwiązania 
logistyczne. Jest to wyraźny efekt naszych działań w 
ciągu ostatnich lat. Widzimy również tendencję do 
zwiększania liczby klientów wybierających Orbit One do 

produkcji bardziej zaawansowanych i złożonych produk-
tów, co jest ekscytujące – mówi Mats Eriksson. 

Micael Ny przez ostatnie dwa lata kierował naszym 
działem sprzedaży i był w tym świetny. Teraz czekają go 
nowe wyzwania na Gotlandii.
– Tak, wracam do domu na wyspę do nowych pro-
jektów. To był wspaniały czas, doceniam szybkie i 
krótkie drogi decyzyjne, które nie pozwalają własnej 
bezwładności stawać na przeszkodzie potrzebom 
klientów. Nawet jeżeli Orbit One jest obecnie jednym z 
wiodących, skandynawskich usługowych producentów, 
jesteśmy bardzo szybką i elastyczną firmą, która może 
szybko zmienić sposób zaspokajania potrzeb klientów. 
Przez te lata zyskaliśmy wiele ciekawych projektów i to 
chyba dobry moment, aby przekazać obowiązki Mat-
sowi – mówi Micael Ny. 

Firma Orbit One została zwycięzcą na dorocznej gali 
Guldeken w Ronneby, odbierając nagrodę w kategorii 
„Made in Ronneby”. Nagroda trafiła do firmy z Ronneby, 
która przede wszystkim odznacza się swoimi inwestyc-
jami na rynku eksportowym. Uzasadnienie jury brzmiało 
tak: 
„Z korzeniami w Ronneby i dzięki swojej aktywnej roli w 
rozwoju lokalnej gospodarki firmie udało się rozpocząć 
działalność międzynarodową, przez co dostarcza swoje 
produkty do dużych firm z całego świata. W zakresie 
wiodącej produkcji usługowej w Skandynawii jest tylko 
jeden wybór.”

Zapraszamy na spotkanie z 
firmą Orbit One na targach  
Elmia Subcontractor 2017
Zapraszamy na Elmia Subcon-
tractor 2017, najważniejsze 
targi poddostawców w północnej 
Europie! Przez cztery dni listopada 
blisko 15 000 odwiedzających 
spotka się z 1200 wystawcami 
z ponad 30 krajów. Firma Orbit 
One będzie na miejscu i opowie o 
nowościach w zakresie efektywnej 
produkcji usługowej i w jaki sposób 
możemy pomóc Państwa firmie 
zmaksymalizować zwrot z produk-
tów przez cały cykl ich życia.

Zapraszamy!
Miejsce: Targi Elmia w Jönköping
Data: 14-17 listopada 
Firma Orbit One będzie obecna na 
stoisku B05:62
Godziny otwarcia:
Wtorek 14 listopada, w godz. 09-17 
Środa 15 listopada, w godz. 09-17
Czwartek 16 listopada, w godz. 09-17 
Piątek, 17 listopada, w godz. 09-15

Darmowe wejście! 
Tu mogą Państwo zarejestrować 
swój udział: https://www.elmia.
se/subcontractor/For-besokare/
Entrebiljett/

W tym celu prosimy kontaktować 
się z Dyrektorem Marketingu i 
Sprzedaży, Micaelem Ny, a za-
rezerwujemy dogodny dla Państwa 
termin. Umówić się też można 
telefonicznie pod nr +46(0)709-65 
19 65 lub drogą mailową: micael.
ny@orbitone.se

Prosimy już teraz umówić 
się na spotkanie!

Zaproszenie!Mats Eriksson  
nowym Dyrektorem 
Sprzedaży  
i Marketingu

Mats Eriksson  
nowym Dyrektorem 
Sprzedaży  
i Marketingu

Nowości na temat największego w Skandynawii producenta usługowego w dziedzinie elektroniki i zespołów elektromechanicznych.

Drużyna, która trafia do celu 
Firma Orbit One otrzymała właśnie 
wspaniałe wyróżnienie na gali 
przedsiębiorczości Guldeken, która 
docenia osiągnięcia biznesowe. Zmusiło 
mnie to do myślenia, jak ważna jest 
siła zespołu. W naszym przypadku 
„Team Orbit One”. Bez wszystkich 
zaangażowanych pracowników nie 
osiągnęlibyśmy tyle, ile udało się w tym 
roku. W firmie Orbit One dużo się działo. 
Zrealizowaliśmy połączenie oddziału 
Ronneby z dwóch fabryk w jedną. Nowi 
pracownicy w Sztokholmie. Kontynuacja 

ekspansji naszych oddziałów w Rosji 
i Polsce. Pozyskaliśmy wielu nowych, 
interesujących, innowacyjnych klientów 
i równie ciekawe projekty. Jeżeli do tego 
dołożymy fakt, że oferujemy wysoko 
wykwalifikowane usługi o wysokich 
wymogach dotyczących precyzji i jakości, 
to dojdziemy do wniosku, że efektywna 
produkcja usługowa to nie jednoosobowe 
show, tylko praca zespołowa. Mam więc 
nadzieję, że wszyscy pracownicy Orbit 
One przyjęli ten zaszczyt, a nasi klienci 
nie przestaną mieć poczucia, że jesteśmy 
drużyną, na którą warto postawić. Do 

usłyszenia wkrótce, przy kolejnej porcji 
nowości z firmy Orbit One. Nie zapomni-
jcie, że spotykamy się na targach Elmia 
14-17 listopada. Zapraszamy!

Your product is our mission! - Państwa 
produkt jest naszą misją!

Mats Johansson
Dyrektor Generalny Orbit One

https://www.elmia.se/subcontractor/For-besokare/Entrebiljett/
https://www.elmia.se/subcontractor/For-besokare/Entrebiljett/
https://www.elmia.se/subcontractor/For-besokare/Entrebiljett/


Informacje na temat firmy Orbit One AB
Firma Orbit One jest jednym z wiodących, skan-
dynawskich usługowych producentów obwodów 
drukowanych, pakietów elektronicznych oraz 
elektromechanicznych. Firma Orbit One przysto-
sowuje skuteczne rozwiązania do potrzeb klientów 
w obrębie całego łańcucha wartości. Nasza oferta 
rozpoczyna się od  konstrukcji, a ponadto obejmuje 
opracowanie prototypu, zaopatrzenie materiałowe, 
produkcję oraz testy i rozciąga się aż po logistykę 
oraz usługi związane z obsługą posprzedażną. Fir-

ma prowadzi działalność w skali międzynarodowej 
i dysponuje czterema zakładami produkcyjnymi 
zlokalizowanymi na terenie Szwecji, Federacji 
Rosyjskiej oraz Polski. W Szwecji funkcjonują 
zakłady w Ronneby i w Sztokholmie. Firma Orbit 
One zatrudnia obecnie ok. 625 pracowników, a 
jej roczne obroty sięgają ponad 1 mld SEK. Firma 
Orbit One jest własnością członków Zarządu i Rady 
Nadzorczej, co sprawia, że procesy decyzyjne, z 
korzyścią dla klientów, są krótkie i szybkie.

Orbit One Prabuty
Tel: +48 55 262 44 82
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Dennis Fredriksson przejmuje stanowisko kierowni-
ka oddziału firmy Orbit One w Sztokholmie. Dennis 
zastąpi Matsa Erikssona, który zostaje nowym 
Dyrektorem Sprzedaży i Marketingu. Dennis ma 
długoletnie doświadczenie w przemyśle elektronic-
znym, a ostatnio pracował w Note. 
– Nie mogę się doczekać! W firmie Orbit One 
rozpocząłem pracę latem jako Account Manager, a 1 
listopada czeka mnie kolejny etap, zostanę kierowni-
kiem oddziału. Zdążyłem już zapoznać się zarówno z 
organizacją firmy, jak i z wieloma klientami, dostrze-
gam fantastyczne możliwości dla Orbit One. 
– Moja kariera w branży elektronicznej rozpoczęła 
się od produkcji w firmie Note, następnie 
otrzymałem propozycje rozszerzenia moich 
obowiązków, tak zostałem kierownikiem projektu, 

Dennis Fredriksson nowym kier-
ownikiem oddziału w Sztokholmie

Firma Orbit One wspiera Fundację MinStoraDag

Prosimy o wsparcie w spełnianiu marzenia!
Prezent świąteczny od firmy Orbit One w tym roku trafi do Fundacji MinStoraDag, która pomaga ciężko chorym 
dzieciom w spełnianiu ich marzeń. Magiczny dzień może wiele znaczyć dla chorego dziecka, dlatego Orbit One 
chętnie to umożliwi. Gdy dni się dłużą, a leczenie staje się męczące, dzieci potrzebują dużo czasu na przerwę 
i czegoś ekscytującego, na co mogą czekać. Zaśpiewać z idolem, popływać z delfinami, spotkać gwiazdę piłki 
nożnej, pojechać z rodziną na wakacje lub zaprosić przyjaciół na zabawę to tylko kilka przykładów marzeń,  
które zostały spełnione z pomocą Fundacji MinStoraDag.

Państwo także mogą 
pomóc! 
Więcej informacji na 
stronie internetowej:  
www.minstoradag.com

team leaderem, zastępcą kierownika produkcji, a 
na koniec kierownikiem ds. jakości i środowiska. 
Równolegle do pracy dużo energii poświęcałem 
ciągłej nauce, sporo współpracując z Kaizen, Leas 
oraz Six Sigma, które są kompletnym zestawem 
narzędzi do stałego doskonalenia.
– Jako osoba jestem bardzo nastawiony na cele i 
mocno koncentruję się na ciągłym rozwoju i dos-
konaleniu. Niemal 10 lat w elicie hokeja nauczyło 
mnie, jak walczyć i stale wyznaczać nowe cele. Zami-
erzam wykorzystać to na moim nowym stanowisku, 
a ważną podstawą mojego podejścia jest to, że nigdy 
nie będziemy tylko zarządzać zleceniem od naszego 
klienta, będziemy zawsze dążyć do doskonalenia i 
rozwijania klienta – mówi Dennis Fredriksson. 


