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Rok 2018 był rokiem dużych wyzwań związanych 
z długimi czasami realizacji na globalnym 
rynku komponentów. Postawiono nam wysokie 
wymagania, ale dzięki ciężkiej pracy naszych 
pracowników i bliskiej współpracy zarówno 
z dostawcami, jak i klientami udało nam się 
opanować sytuację. Sądzę, że udało nam się 
przekroczyć oczekiwania, co potwierdza, że 
nasze zorientowane na klienta metody pracy 
sprawdzają się także w cięższych czasach. 
Dziękuję więc wszystkim za wkład! 

W roku 2019 czekają na nas dwa główne obszary 
zainteresowania, mające na celu tworzenie 
wartości dodanej dla klientów. Pierwszy obszar 
to pilotażowy projekt LEAN, który już teraz krok 

po kroku wdrażany jest w różnych grupach 
projektowych. Jednym z celów jest ujednolicenie 
różnych metod pracy nad projektem LEAN. Kole-
jnym celem jest stworzenie bardziej efektywnych 
dróg decyzyjnych i lepszych przepływów infor-
macji, aby móc dostarczyć szybsze, bardziej pre-
cyzyjne odpowiedzi, a przez to większą wartość 
naszym klientom. Projekt jest obecnie w trakcie 
realizacji w Ronneby, a efekty zostaną następnie 
wdrożone w ramach całego koncernu. 
Drugim obszarem koncentracji jest poprawa 
naszej oferty usług. Zaczęliśmy przyglądać się, 
w jaki sposób możemy udoskonalić, rozwinąć i 
znaleźć więcej powiązań, które mogą stworzyć 
więcej wartości dodanej dla naszych klientów 
oraz pomóc nam wspólnie wzrastać i rozwijać 

się. Jest to obszar, w którym w najbliższym czasie 
będzie się sporo działo. Dążymy do tego, aby 
firma Orbita One stała się najlepsza w swojej 
klasie pod względem rozumienia i dostosowania 
rozwiązań produkcyjnych dla naszych klientów. 

Na koniec chcę podziękować za ten rok 
wszystkim klientom, dostawcom, pracownikom i 
przyjaciołom. Życzę wszystkim Państwu Wesołych 
Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku!

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

Mattias Lindhe
Dyrektor Generalny Orbit One

Koncentrowanie się na tworzeniu wartości dodanej

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

Rok 2019 zapowiada się 
interesująco dla Orbit One w 
Polsce. Duże centrum logisty-
czne o powierzchni 2500 m2 
będzie gotowe do otwarcia. 
Jest to nasza ostatnia z sze-
regu inwestycji w oddziale w 
Prabutach, niedaleko Gdańska.
– Rozwijamy się stabilnie od 
chwili, gdy Orbit One przejął 
działania 11 lat temu. W 
minionym roku dokonaliśmy 
wielu nowych inwestycji 
technologicznych w nasze linie 
produkcyjne. W roku 2019 
zamierzamy skoncentrować się 
na dokończeniu i uruchomieniu 
nowego centrum logistycznego. 
Ponadto rozpoczniemy pracę 
nad stworzeniem dodatkowej 
linii SMD, aby zaspokoić oc-
zekiwania klientów w zakre-
sie jakości, produktywności 
i elastyczności – opowiada 
Dyrektor Generalny polskiego 
zakładu Orbit One.

– Inwestycje technologiczne 
obejmują inwestycje w nowe 
KOHYOUNG 3D SPI i 3D AOI 
oraz nową zautomatyzowaną 
linię do powlekania, która 
usprawni procesy produkcyjne 

i zapewni najwyższą jakość w 
całej produkcji – dodaje na 
zakończenie Grzegorz Kohls. 

Kilka faktów na temat firmy Orbit 
One w Polsce
• Konkurencyjna organizacja 
z doświadczeniem w zakresie 
elektroniki przemysłowej.
• Kompletna oferta usług, 
od zakupu po montaż i 
rozwiązania logistyczne. 
• Powierzchnia produkcyjna o 
powierzchni 4200 m2.
• Otwarcie centrum  
dystrybucyjnego o powierzchni 
2500 m2 w 2019 roku.
• 200 pracowników.
• Strategiczne położenie z 
dobrą komunikacją do szybkiej 
dystrybucji na terenie Europy.
• Prabuty znajdują się na 
południe od Gdańska, który ma 
codzienne połączenia promowe 
ze Szwecją.

Stabilny wzrost Orbit One w Polsce

Prabuty

Evertiq Expo Göteborg 2019! Pierwsze tegoroczne targi!
23 stycznia rozpoczną się pierwsze tegoroc-
zne targi: Evertiq Expo w Göteborgu. Firma 
Orbit One będzie w nich uczestniczyć. Mamy 
nadzieję, że spotkamy się z Państwem, 
będziemy mogli opowiedzieć o naszej ofercie 
usług i o tym, jak możemy stworzyć wartość 
dodaną w Państwa całym łańcuchu wartości. 
Podczas Evertiq Expo odbędą się różne wys-
tawy, seminaria technologiczne, prezentacje i 
wiele więcej. 
Zapraszamy!

Gdzie: Szwedzkie centrum targowo–wystawien-
nicze Svenska Mässan w Göteborgu.
Kiedy: 23 stycznia 2019, w godz. 9:00 - 16:00.
Orbit One będzie zajmować stanowisko 7

Darmowe wejście!
Rejestracja oraz dalsze informacje: https://
evertiq.se/expo/got2019_visit#Anmälan 

Prosimy jeszcze dziś umówić się na spotkanie! 
W tym celu prosimy kontaktować się z Dyrek-
torem Marketingu i Sprzedaży,  
Matsem Erikssonem, a zarezerwujemy dla 
Państwa odpowiedni czas. 
Telefon 070-67 44 777 lub  
e-mail: mats.eriksson@orbitone.se



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 przystosowuje 
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. Firma 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. 700 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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Szwedzka firma Edgeware 
jest jedną z wiodących na 
świecie firm specjalizujących 
się w dystrybucji telewizyjnej 
i wideo za pośrednictwem 
Internetu. Jej własne systemy 
są sprzedawane na całym 
świecie w ponad 70 krajach, 
ponad 200 klientom. Po długim 
procesie oceny firma Orbit One 
otrzymała wspaniałe zlecenie 
wytwarzania zaawansowanych 
serwerów systemu. 
– Dostarczamy wiodące sys-

temy dla operatorów i dostaw-
ców treści, które umożliwiają 
dystrybucję nowoczesnych 
usług telewizyjnych i wideo 
przez Internet na dużą skalę. 
Część stanowią serwery 
wideo, które produkuje dla nas 
Orbit One. Zlecenie Orbit One 
obejmuje budowanie skrzynek, 
od komponentów po gotowy 
serwer, w tym pamięci – mówi 
Jenny Blomberg, Menedżer 
ds. łańcucha dostaw w firmie 
Edgeware.

– W Edgeware zajmujemy 
się wyłącznie rozwijaniem i 
sprzedażą, nie mamy własnej 
produkcji, nie jest ona częścią 
naszych głównych kompetencji. 
Produkcja usługowa stała się 
naturalnym wyborem, a nasze 
produkty są całkiem dobrze 
dostosowane do budowania 
skrzynek i ogólnie do łańcucha 
dostaw, co jest istotne dla efek-
tywnej i elastycznej produkcji. 
Uważamy, że firma Orbit One 
jest bardzo zaangażowana 

i bardzo poważnie trak-
tuje odpowiedzialność za swój 
udział w łańcuchu wartości. Jest 
to niezwykle istotne i odgrywa 
dużą rolę we współpracy tego 
rodzaju. Tylko wtedy można 
„odpuścić” i zamiast tego 
skupić się na tym, w czym sami 
jesteśmy najlepsi – dodaje na 
zakończenie Jenny Blomberg.

Zdjęcie: Jann Lipka

Edgeware przewodzi w usłudze wideo przez Internet.

Prezent świąteczny dla Min Stora Dag
Prezent świąteczny od firmy Orbit One trady-
cyjnie trafi do Fundacji MinStoraDag, która po-
maga 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 del-

finami, 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 MinSto-
raDag.  

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

För barn som kämpar.
Min Stora Dag gör skillnad för barn och unga med allvarliga 
sjukdomar och diagnoser. Genom er gåva kan vi skapa ännu 
fler Stora Dagar. Upplevelser som ger glada barndomsminnen 
och ny kraft att fortsätta kämpa.
Läs mer om vårt arbete på minstoradag.org

TACK FÖR KRAFTEN NI GETT!

Orbit One

http://www.orbitone.se

