
 

 

 „Florida Print Awards” w Orlando - największe wydarzenie w 

branży graficznej i poligraficznej stanu Floryda okazją do 

zaprezentowania możliwości systemu zarządzania HiFlow. 

 

[Miami, USA, 6 sierpnia 2019 r.] HiFlow Solutions była jedną z nielicznych firm, która mogła 

zaprezentować możliwości swojego systemu zarządzania HiFlow na własnym stoisku podczas 

edycji 2019 „Florida Print Awards” w Orlando.  

W tej nieformalnej atmosferze klienci chętnie zwracali uwagę na zalety przemyślanych i 

dopasowanych do potrzeb nowoczesnych firm produkujących opakowania oraz drukarń 

rozwiązań, jakie oferuje HiFlow Solutions. 

Po raz kolejny firma mocno zaznaczyła swoją obecność na rynku amerykańskim, wyróżniając 

się innowacyjnymi rozwiązaniami jakie zapewnia HiFlow. 

 „To niezwykła okazja do zaprezentowania naszych możliwości, najlepszym w branży 

poligraficznej na Florydzie. W Miami jest nasza siedziba główna i dlatego nie mogło nas tu 

zabraknąć. Specyfika tego wydarzenia sprzyja nawiązywaniu bardzo ciekawych kontaktów. 

Jestem pewien, że większość z nich zakończy się sukcesem w postaci udanych wdrożeń 

naszego systemu.” - powiedział Mariusz Sosnowski Prezes HiFlow Solutions 

„Goście Florida Print Awards 19 mogli w jednym miejscu przekonać się, że nasze rozwiązania 

w niczym nie ustępują, a wręcz przewyższają innowacyjnością produkty konkurencji, w tym 

także największego na rynku dostawcy systemów.” – dodał. 

„Klienci zrozumieli, że oferta gigantów informatycznych niekoniecznie jest tą najlepszą dla ich 

firmy i nie zawsze prowadzi do sukcesu. Dlatego wybierają naszą ofertę, która jest bardziej 

skondensowana - pozbawiona niepotrzebnych dodatków tworzących koszty. Praca z 

mniejszymi zespołami jest bardziej wydajna, wdrożenie jest szybsze i tańsze.” – stwierdził 

Jack J. Lafler, wiceprezes ds. usług technicznych w HiFlow Solutions.  

 

 

HiFlow Solutions dostarcza systemy klasy MIS / MES, które pomagają producentom etykiet i 

opakowań działać bardziej wydajnie i zyskownie. Firma świadczy pełen zakres usług 

doradczych, wdrożeniowych oraz integracji systemów z maszynami wykorzystując 



najnowocześniejsze technologie informatyczne i komunikacyjne do zwiększania wydajności, 

produktywności oraz rentowności. HiFlow Solutions od ponad 20 lat oferuje systemy 

zarządzania ponad 100 klientom w wielu krajach świata. Jej międzynarodowa siedziba 

sprzedaży znajduje się w Miami (USA), a oddziały w Warszawie i Brukseli. 

Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt z działem PR, tel. +48 22 333-81-81, e-mail: 

pr@hiflowsolutions.pl 
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