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Firma Beckhoff otwiera centrum
technologiczne w Dolinie Krzemowej
Kalifornijska Dolina Krzemowa to naturalne środowisko głównych
graczy branży elektronicznej i informatycznej. W kwietniu 2016
roku, w sąsiedztwie takich gigantów jak Apple i Google, centrum
technologiczne otworzyła tam firma Beckhoff, cementując w ten
sposób swoją obecność na skrzyżowaniu branży elektroniki z
branżą IT. Z tego miejsca firma Beckhoff planuje obsługę klientów
z całego świata.
Firma Beckhoff otworzyła w kwietniu 2016 roku nowe centrum
technologiczne w San Jose, około 50 kilometrów na południowy
wschód od San Francisco. „To właśnie tam rodzą się i rozwijają
technologie, które kształtują naszą przyszłość. Chcemy uczestniczyć
w tym procesie poprzez naszą technologię automatyki”, wyjaśnia
Hans Beckhoff, dyrektor zarządzający firmy. „Dolina Krzemowa jest
siedliskiem nowych technologii, ekscytujących klientów i bardzo
ciekawych możliwości biznesowych. Co więcej, innowacyjne pomysły,
które tu się rodzą działają jak siła napędowa rozwoju pozostałych
branż, w tym automatyki. Wierzymy, że wraz z naszymi klientami
możemy i powinniśmy wykorzystać te najnowocześniejsze i najbardziej
innowacyjne technologie. Stąd też połączenie automatyki, informatyki
oraz Internetu, strategia konsekwentnie realizowana przez firmę
Beckhoff będzie szczególnie widoczna właśnie tutaj, w centrum
technologicznym w San Jose.”

Aurelio Banda, prezes Beckhoff North America podczas otwarcia
centrum technologicznego powiedział: “To kolejny krok milowy w
rozwoju firmy Beckhoff, zarówno jako globalnie działającej spółki jak i
lokalnie dla naszego oddziału, ponieważ Kalifornia reprezentuje jeden
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z najmocniejszych ekonomicznie regionów w Stanach Zjednoczonych.
Naszym celem jest stworzenie jeszcze większej sieci kontaktów
handlowych z największymi na świecie firmami technologicznymi.
Nasza obecność w Dolinie Krzemowej stanowi magnes pobudzający
rozwój technologii i idealnie wpisuje się w naszą strategię działania.”
Strategicznie położone nowe centrum technologiczne, na imponującej
powierzchni ponad 1200 m2, zawiera biura sprzedażowe, showroom,
centrum szkoleniowe oraz dział inżynierski. Jako rozszerzenie do
najlepszego w swojej klasie wsparcia technicznego, firma Beckhoff
może teraz świadczyć dla klientów z tego regionu także sprzedaż
bezpośrednią, usługi techniczne oraz szkolenia.
Wraz z nowo otwartym centrum technologicznym, Beckhoff posiada w
Ameryce Północnej już siedem regionalnych biur zajmujących się
sprzedażą i techniczną obsługą klientów.
Dane kontaktowe do nowej siedziby firmy Beckhoff
w Dolinie Krzemowej:
Beckhoff Automation LLC
Silicon Valley Technical Center
2665 N. First Street, Suite 310, San Jose, CA
E-Mail: norcal@beckhoff.com
www.beckhoffautomation.com

Beckhoff Automation Sp. z o.o.
Żabieniec, ul. Ruczajowa 15
05-500 Piaseczno
Polska

Telefon: +48 22 / 750 47 00
Fax: +48 22 / 757 24 27
Email: info@beckhoff.pl
www.beckhoff.pl

Kontakt dla prasy
Zbigniew Piątek
Telefon: +48 22 / 750 47 00
Email: press@beckhoff.pl

Notatka prasowa

PR062016

01 kwietnia 2016

Ekonomia

Strona 3 z 3
Zdjęcia dla prasy:

Zdjęcie do notatki:
Firma Beckhoff, otwierając w kwietniu 2016 nowe centrum
technologiczne w Dolinie Krzemowej, raz jeszcze podkreśla swój
rozwój w kierunku synergii automatyki i informatyki, jako
najkorzystniejszego rozwiązania dla przemysłu przyszłości.
Tekst i zdjęcie:
download.beckhoff.com/download/press/2016/pictures/
pr062016_Beckhoff.zip
Zapytania dotyczące „Centrum technologiczne w Dolinie
Krzemowej” prosimy kierować do:
Beckhoff Automation Sp. z o.o.
Żabieniec, ul. Ruczajowa 15, 05-500 Piaseczno, Polska
Telefon: +48 22 / 750 47 00, Fax: +48 22 / 757 24 27
Email: info@beckhoff.pl, www.beckhoff.pl
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