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Я  вірю  в  чесне  та  лояльне  партнерство.
   Зігберт Вортманн

Зігберт Вортманн
Голова правління
WORTMANN AG

Шановні  партнери WORTMANN AG,

З  першого  дня  нашої 35-річної  історії  компанії  ми  живемо  цінностями, які
є  для  нас  самоочевидними  в  бізнесі, суспільному  та  особистому  житті: повага, 
прозорість, чесність, справедливість, а  також  спілкування  та  дії  на
рівних.

Ми  підтримуємо  ці  цінності  без  винятку  з  нашими
клієнтами, з  нашими  діловими  партнерами  і, звісно, з
нашою  робочою  силою  з 700 співробітників. Це  ще
одна  причина, чому WORTMANN AG регулярно
отримує  високе  визнання  клієнтів, постачальників  та
відомих  ЗМІ. Для  нас  це  і  мотивація, і  стимул  робити
майбутнє  ще  кращим.

Нові  технології  можуть  відкрити  нові  перспективи. Це
стосується  як  відомих  середніх  компаній, так  і
глобальних  корпорацій.
WORTMANN AG усвідомила  це  рано  і  встановила  ще
одну  важливу  віху  в  історії  компанії  завдяки  своєму
центру  обробки  даних TERRA CLOUD.

Успіх  —  це  не  мистецтво  і  не  має  нічого  спільного  з  удачею, а  результат  
великої наполегливої  праці  та  дисципліни. Успішним  є  той, кому  вдається  бути  
надійним  і орієнтованим  на  обслуговування  партнером, який  завжди  
намагається представити  оптимальні  рішення  та  розпізнати  майбутні  події  на  
ранній  стадії.
Ми  переконані, що  наші  клієнти  та  партнери  мають  право  отримати  те, що
перевищує  їхні  очікування.
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WORTMANN AG  ОГЛЯД

TERRA ПРОДУКТИ 

TERRA CLOUD 

TERRA НАВЧАЛЬНИЙ ЦЕНТР 

TERRA СЕРВІС 

TERRA ФІНАНСОВІ СЕРВІСИ 

ДИСТРИБУЦІЯ

TERRA  ПАРТНЕРИ

ІСТОРІЯ  WORTMANN AG

ЧИСЛА  -  ДАНІ  -  ФАКТИ

ІМПОРТ ТА ЕКСПОРТ ЯК ОСНОВНА КОМПЕТЕНЦІЯ  24

ПРАЦІВНИКИ  ТА  НАВЧАЛЬНА  ДІЯЛЬНІСТЬ  25

СЕРТИФІКАТИ ТА НАГОРОДИ  26

КОРПОРАТИВНА  ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ  27

ПОДЯКА!  28

WORTMANN GROUP  30

WORTMANN AG  —  КОРОТКИЙ  ПРОФІЛЬ

УСПІШНИЙ  СІМЕЙНИЙ  БІЗНЕС
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+ ІНДИВІДУАЛЬНІСТЬ
+ ГНУЧКІСТЬ
+ КОМПЕТЕНТНІСТЬ

+ ПІДТРИМКА
+ ЛОЯЛЬНІСТЬ

I T – Made in Germany

WORTMANN AG
Короткий Огляд

Вже 35 років ім'я Wortmann є синонімом продуктів і 
послуг у сфері інформаційних технологій, які надає 
міжнародний середній сімейний бізнес.

ЧЕСНІСТЬ+

    

    

  

  

 

     

  
 

       
      

     

      
    

  

     
   

   
   

    
      

  

сервісний  центр  прямо  на  виробничому  майданчику,  
слід згадати  і кілька  закордонних  сервісних  центрів,
наприклад  у  Великобританії та Україні.

З  TERRA CLOUD  ми  керуємо  власним  центром  обробки
даних  у  Німеччині.  Як  партнер  Microsoft Cloud OS 
Network  і  партнер  Intel Technology,  ми  пропонуємо
власні  послуги  хостингу,  сховища, IaaS  та  SaaS  для
компаній.  Завдяки  нашому  розповсюдженню  хмарних
послуг  ми  також  дозволяємо  купувати  додаткові
загальнодоступні  хмарні  послуги.

З  оборотом  бл. 980  мільйонів  євро  у  2020  році
WORTMANN AG  є  однією  з  найуспішніших  незалежних
німецьких  IT-компаній.  Як  виробник,  дистриб’ютор  і
постачальник  хмарних  послуг,  наші  700  співробітників
обслуговують  понад  15 000  спеціалізованих
торговельних  посередників  та  ІТ-провайдерів  по  всій
Європі.

Наші  ноутбуки,  планшети,  ПК,  робочі  станції,
багатофункціональні  пристрої,  РК-дисплеї,  сервери,
сховища  та  тонкі  клієнти  нашої  власної  торгової
марки  TERRA  збираються  в  Німеччині  та  ми маємо  
власну мережу  сервісних  партнерів,  а  також  центральний
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Штаб-квартира компанії, Хюльхорст, Німеччина

35

980

700
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I T – Made in Germany

 
 

 

 

 
   

Як  дистриб’ютор  відомих  виробників, WORTMANN AG 
також  може  запропонувати  великий  вибір  компонентів,
периферійних  пристроїв  та  програмних  продуктів  з
високою  доступністю  та  швидкою  обробкою  послуг.

WWORTMANN AG надає  широкий  спектр  послуг  і, 
таким  чином, забезпечує  довготривале  продуктивне
співробітництво. Як  фінансовий  партнер  у  сферах
лізингу, оренди  та  збільшення закупівель, ми  також  
можемо легко  зробити  необхідні  продукти  доступними.

  

      

 

   

   

    

РОКІВ МИ  ПРАЦЮЄМО
ДЛЯ  ВАС

МЛН.  €  ОБОРОТ

ПРАЦІВНИКІВ,  ЩО
ОБСЛУГОВУЮТЬ  ВАС

ПАРТНЕРІВ, ЯКІ ТУРБУЮТЬСЯ
ПРО  НАШИХ  КЛІЄНТІВ
ЛОКАЛЬНО

Окрім  штаб-квартири  WORTMANN AG  у  Німеччині,
компанія  також  має  офіси  продажів  у  Франції,  Швейцарії,
Австрії,  Нідерландах,  Великобританії,  Іспанії, Польщі та
Україні.

HQ кампус  WORTMANN AG,  включаючи  виробництво,
склади,  центр  обробки  даних,  навчальний  центр,  офіси
та  інші  приміщення,  охоплює  понад  40 000  м²,
розташований  на  території  понад  100 000  м²  у
Хюльхорсті,  Німеччина.
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УСПІШНИЙ 
СІМЕЙНИЙ БІЗНЕС
Активи:
Акціонерний капітал: € 3 млн
Частка власності: біля 50 %

  

 

   
 
   

  
     

   
   

        

Стратегія  компанії  базується  на  виробництві, розподілі
та  наданні  послуг  у  сфері  інформаційних  технологій. 
Існуть  також  чіткі  правила  щодо  непрямої  дистрибуції
WORTMANN AG через  постачальників  ІТ  та
спеціалістів-реселерів.

Наскільки  це  можливо  і  доцільно, ми  завжди  прагнемо 
максимально  ефективно  використовувати  головний  офіс
у  Німеччині. Для  того, щоб  продовжувати  надавати  ті  ж
знайомі  та  додаткові  послуги  для  наших  партнерів  та
клієнтів, група WORTMANN прийняла  рішення  про
впровадження  значних  інвестицій  протягом  наступних
кількох  років.

   

   

    

   

 

 

клієнтів і діяти відповідно. Ми вважаємо, що значущі 
речі також мають бути простими, щоб багатьом вони 
були корисні. Для цього ми прислухаємося до потреб 
наших партнерів і клієнтів, оцінюємо переваги 
продуктів і послуг і ставимо під сумнів усе, що 
представляється складним. Це гарантує, що такі 
сфери, як пропозиція рішень, хмара та послуги, 
подальша освіта, як-от навчальні курси та семінари, а 

 
 

    

   

      

      
     

 
    

     

     

     

       

2  млрд
 У  групі  компаній  WORTMANN  з
оборотом  понад  2  мільярди євро

  WORTMANN AG  є  найбільшою  компанією  з оборотом
понад  1  мільярдом  євро.  Як  IT-компанія, WORTMANN 
AG  тепер може  озирнутися  на  35-річну успішну  історію.

Wortmann Terra Impex Computer- und 
Datenverarbeitungs GmbH,  заснована  в  1986  році
Зігбертом  Вортманом,  його  дружиною  Габріель  і
Томасом  Кнікером,  була  перетворена  у  WORTMANN AG
в  1998  році. WORTMANN AG  не  котується  на фондовій  
біржі  і  досі  перебуває  у  приватних  руках засновників.

Цінності і культура:
Фундаментальні  цінності,  сформовані  та  застосовувані
засновниками  компанії,  такі  як  чесність,  лояльність,
гнучкість,  надійність,  дружелюбність,  відданість,  якість
та  поінформованість  про  витрати,  командний  дух,
компетентність  та  особиста  відповідальність,  роблять
WORTMANN AG  такою  успішною.

Для  WORTMANN  AG  властиво сприймати потреби своїх
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також фінансування, такі як лізинг та оренда, були 
створені та розширені протягом останніх кількох 
років.

Усе це, а також партнерські стосунки між клієнтами 
та постачальниками і надалі будуть основою для 
досягнення цілей, до яких ми прагнемо в 
майбутньому.

WORTMANN AG:
Голова  правління: Зігберт Вортманн

Правління:  Томас Кнікер,
Габріель Вортманн, Свенія Вортманн

 

   

    

    

  

        

 

  

Я вірю в чесне та 

надійне партнерство.

Зігберт Вортманн
Голова  правління WORTMANN AG

Зігберт  Вортманн

Нагороди:  Почесне  громадянство  у  м.  Хюльхорст  (2015)

Нагороджений  Федеральним  Хрестом  За  заслуги  (Bundesverdienstkreuz),

                                             найвища  нагорода  для  громадянина  Німеччини  (2007)

"Підприємець  2001  року"  в  Оствейстфалін-Ліппе

Обраний  колегією  робочої  групи  незалежних  підприємців  та  регіональної  ради

Mittelweser  і  Оствейстфалін-Ліппе (Ostwestfalen-Lippe)  і  Sparkasse  Східна-Вестфалія,  за

надзвичайні  підприємницькі  досягнення.



WORTMANN AG_COMPANY PROFILE 2021/2022

Switzerland: 502

United Kingdom : 546

 

Manufacturer 
Components – Peripherals – 

Software

TERRA Partners 
Specialist Resellers  – 

IT Providers

Companies – public sector – 
schools - private customers

WORTMANN AG 
Manufacturer – Distributor – 
Cloud – Service – Financing
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КАНАЛИ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ
ТА ПАРТНЕРИ
Ми забезпечуємо непрямий розподіл через постачальників ІТ та 
спеціалістів-реселерів компаніям, державному сектору, освітнім установам та 
приватним клієнтам. З нашими виробниками ми працюємо як з партнерами.

Щоб надати широкий асортимент продуктів, 
хмар та послуг, WORTMANN AG стратегічно 
співпрацює з відомими виробниками, такими як 
Intel і Microsoft.

WORTMANN AG працює виключно через 
непряме розповсюдження через кваліфікованих 
спеціалізованих торговельних посередників та 
ІТ-провайдерів. Таким чином ми забезпечуємо 
місцеву доступність і можемо надати необхідну 
якість консультацій та послуг.

Усі пропоновані продукти та послуги були 
спеціально розроблені для потреб малих, 
середніх та великих компаній, а також 
державного сектору та шкіл.
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AND PARTNERS
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2000

5.050 6.100 10.800

2002

7.450

2004

8.736 11.832

2006

9.522

2008 2010

13.609

20142012 2016

14.750 15.250 15.500

2018 2020

Ріст кількості партнерів

Рік

WORTMANN AG працює  з понад 15 000 дистриб'юторів  в
Європі  та  за  її  межами.
Постійне  зростання  кількості  партнерів  вказує на

високий  рівень  довіри до  нашої продукції та пропозицій, 
що в свою чергу дозволяє нам збільшити кількість 
клієнтів.

Кількість партнерів – дистрибуція у країнах

Інші: 267

Франція: 1,241

Австрія: 609

Швейцарія: 502

 

Великобританія: 546
Польща: 272

Німеччина: 11,891

Нідерланди:  461
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WORTMANN AG ОГЛЯД

Ваш партнер на майбутнє – 

все з одн
их рук

 
 

 

 
 

 

    
       

  
     

    
    

    
   
       
   
   
   
   
   

  
       

 
     

Hosting, Housing, IaaS, SaaS, Marketplace

З  TERRA Cloud WORTMANN AG  пропонує  широкий  спектр
послуг  через  свій  центр  обробки  даних  в  Німеччині: IaaS, 
Housing, Hosting,  та  SaaS  сервіси.  Крім  того,  доступні  інші
хмарні  сервіси.

    
    

      
    

    
    
    
    
    

  

     
         
    
     

  

  

     

         

    

     

Ноутбуки,  Планшети, All-In-One,  Робочі  станції,  ПК,
Монітори,  Сервери,  Сховища,  Тонкі  клієнти

Наш  власний  бренд  TERRA  є  основним  компонентом
нашого  асортименту.  Завдяки  законодавству  Німеччини
ми  маємо  високий  рівень  гнучкості  і  здатні  реагувати
індивідуально  та  швидко.  Комплексний  асортимент
стандартних  систем,  індивідуальне  виробництво  через
BTO (виробництво  під  замовлення)  або  необхідна
попередня  конфігурація  через  CTO (налаштування  під
замовлення)  дозволяють  відповідати  всім  Вашим вимогам.

Гарантійне  забезпечення,  передпродажна підтримка,
навчання,  семінари,  трансляції

Ми  забезпечуємо  клієнтам  комплексну  підтримку  –
до,  під  час  та  після  покупки.  Ми  даємо  поради  та
рекомендації,  ділимось  відповідними  знаннями  і
надаємо  необхідні  послуги  та  широкі  можливості.
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Як  би  ви  не  уявляли  своє  ідеальне  ІТ-рішення, WORTMANN AG  може  надати
вам  це  ефективно.

Лізинг,  Прокат,  Розстрочка

Все  що  Вам  потрібно  –  це  наші  гнучкі  рішення  з  фінансування.  За 
допомогою  них  Ви  мєте  змогу  оптимізувати  інноваційні  цикли
обладнання  і  переконатися,  що  Ви  завжди  в  курсі  сучасних
технологічних  змін.

НАВЧАННЯ У  TERRA CAMPUS

У  нашому  навчальному  центрі  ми  пропонуємо  сучасні  навчальні  курси, які  
охоплюють  такі  теми,  як  TERRACLOUD,  операційні  системи
Microsoft Server,  навчання  з  продажу  та  багато  інших  тем.  Постійна
подальша  освіта  всіх  викладачів  семінарів  гарантує  високий  рівень
сучасної  підготовки.  Ми  використовуємо  синергію  з  відомими
виробниками  і  можемо  запропонувати  вам  курси  навчання  за
розумними  цінами.

       
    

     

Компоненти,  периферійні  пристрої,  програмне  забезпечення

Розповсюдження  компонентів,  периферійних  пристроїв,  а також 
програмних продуктів відомих виробників доповнюється продуктами
та послугами власного бренду.

  

         

     

      

WORTMANN AG пропонує ІТ-інфраструктуру для середнього бізнесу.  Ми
розуміємось  на продуктах  та  послугах  і  пропонуємо все  з  одних  рук.  Ми 
об’єднали виробників,  дистриб’юторів,  хмарних  постачальників,  сервісних  
та фінансових  партнерів в  одну  потужну  унікальну  партнерську  мережу.



WORTMANN AG_COMPANY PROFILE 2021/2022

T

 

SILENT
PLUS

GREEN
LINE 
PLUS

PRODUCTS

12

    
 

 

   
  

 

 

  
 

 

  
   

   
  

      
  

     
  

   
    

   
   

  
  
     

   
     
  

      
    
      
   
    
     
 

    
   
   
  
       
  

    
      
     
   
   

Для  всіх  товарів  TERRA  є  системи
з особливо  низькою  акустичною
емісією  менше  28 (SILENT)  або
менше  23 dB (A) (SILENT PLUS).

Якість,  надійність,  функціональність  та  безпека  є
нашими  ключовими  принципами.  Ми  гарантуємо  їх 
дотримання,  грунтуючись  на  високому  рівні
компетенції,  здобутої  у  Німеччині.

TERR A
ПРОДУКТИ

     

    

    

 

  

  

  

   

  

   

Як  виробник,  ми  виробляємо  та  розповсюджуємо:
ноутбуки,  планшети,  ПК,  робочі  станції,  моноблоки,
монітори,  сервери,  носії,  тонкі  клієнти.

Особливо  енергоефективні
продукти  TERRA  позначені
GREENLINE  та  GREENLINE PLUS.
Ці пристрої  використовують  на
35-50 %  менше  енергії  в
порівнянні  з системами,  які
вироблялися  2-3  роки  тому.

I  T – Ma  de in Germany

Наші  системи  в  основному  збираються  в  Німеччині
на сучасних  заводах  WORTMANN AG  у  Хюльхорсті
та  в Лейпцигу.  Залежно  від  виду  продукції  та
пов'язаних  з нею  матеріалів, WORTMANN AG  також
використовує контрактні  заводи-виробники  в  Азії,  з
якими  має довготривалі  відносини,  і  продукція  яких
контролюється на  місці.

Щоб  відповідати  найвищим  стандартам  якості,
WORTMANN AG  використовує  деталі  такомплектуючі 
відомих  виробників,  які  такожпідлягають  суворим 
перевіркам.  Важливимикритеріями  є  стійкість  до  тепла 
та  шуму,  а  такожякість  та  продуктивність. 
WORTMANN AG виробляє у відповідності зі стандартами
DIN ISO EN 9001, TÜV/GS, VDE та CE.

TERRA Systems  доступні  як  заздалегідь  визначені
стандартні  продукти,  так  і  за  допомогою  функції
"Створення  на  замовлення" (BTO)  та  "Налаштування  під
замовлення" (CTO).  Ви  завжди можете  отримати
продукти,  які  відповідають  вашим індивідуальним
потребам.
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Ми дуже успішно впроваджуємо рішення, орієнтовані 
на промислове середовище. Промислові системи від 
WORTMANN AG значно перевищують вимоги 
стандартного бізнес-ПК, сертифіковані 24/7, а їх 
надійність робить їх набагато кращими за стандартну 
систему.

Нормальні стандартні ПК не підходять 
для використання при безпосередньому 
контакті з пацієнтами, оскільки вони не
підтверджують стандарти безпеки DIN 
EN 60601-1 і не підлягають відповідним 
нормам.

Відсутність даних функцій пристрою може призвести до
небезпеки для пацієнтів та користувачів.
Компанія WORTMANN AG пропонує спеціалізовані
системи, які відповідають необхідним вимогам.

•  RAID Level creation
•  Co-Labelling
•  Eкспрес виробництво

Опції для BTO/CTO:

•  HDD/SSD Master manufacture
•  DMI Settings
•  Read MAC address
•  HDD/SSD Boot Partitionierung

Вимоги  до  рішень  для промислових
обчислень  стають дедалі  складніши- 
ми. Digital Signage, вбудовані  обчис- 
лення, SoC, IT 4.0 - це  терміни  з 
промислового  середовища.
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TERRA CLOUD Centre
Your Cloud Marketplace

P

TERR  A
CLOUD
Ваш німецький центр обробки
даних та Cloud дистриб'ютор.

    
  

   
  

      
   

    
    
    

 

  
    

   
  

    

TERRA CLOUD IaaS
Віртуальні сервери можна обирати 
будь-якого рівня продуктивності. 
Вони можуть бути розширені 
ретроспективно і можуть бути 
скориговані  на  фактичні  потреби.

Вартість  віртуального  сервера  менша, ніж  апаратного 
сервера. Інфраструктура TERRA CLOUD забезпечує високу
доступність  до  віртуальних  серверів  та забезпечує 
адміністрування  необхідного  устаткування. Піклується  про
адміністрування  необхідного  обладнання у  фоновому
режимі. При  цьому  адміністрування операційної  системи  та
програм

 

залишається  за замовником.

                      TERRA CLOUD SaaS
Послуги PaaS йдуть  ще  далі  в
автоматизації. Віртуальні  сервери
забезпечені  повністю  встановленим
додатком. Відповідальність  за
адміністрування  запущеної  системи
несе  замовник.

TERRA CLOUD SaaS
Через  програмне  забезпечення
SaaS можна  замовити  як
індивідуальний  додаток. Немає
жодних  адміністративних  вимог

 щодо обладнання та ліцензування. Остання версія 
програми завжди буде  доступна, а  кількість 
заброньованих  ліцензій  можна  коригувати  щомісяця.

    

      

    

  

   

     

  

   

    

   

 

   

      
   

    

    

З  TERRA CLOUD  Компанія  WORTMANN AG  пропонує
широкий  спектр  послуг  у  сфері  Hosting, Housing, IaaS  та
SaaS.  У  Cloud Service Distributor  також  доступні інші
послуги.

TERRA CLOUD Housing

Є  можливості  використовувати
індивідуальні  висотні  одиниці,  готові
стелажі  або  окремі  секції  в  центрах
обробки  даних.  Індивідуально

налаштовані існуючі сервери, а також  нові  працюють  у
безпечному  середовищі.  Адміністрування  обладнання  та
програмного  забезпечення  залишається  у
відповідальності  замовника.

TERRA CLOUD Hosting

Різні  моделі  TERRA SERVER  можна
взяти  на  прокат  як  сервери  TERRA 
CLOUD.  Наш  спрощений  і

  перевірений  BTO-процес  можна
використовувати  для  налаштування  цих  серверів. Цей
сервіс гарантує час реагування 60 хвилин (у робочий
час, інакше 4 години) у разі дефекту сервера. Контроль
обладнання проводиться командою TERRA CLOUD,
адміністрування операційної системи та додатків
залишається за замовником.

14
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TERRA
TRAINING
CAMPUS

CA
Навчання, майстер-класи  та  семінари
в  навчальному  центрі  площею 2000 кв.м – 
для  груп  від 10 до 600 осіб.

      
     

   
       

Навчальний центр просторий, світлий та сучасний. 
Він розташований у зеленому середовищі, але до 
нього легко дістатися на транспорті. Неподалік від 
центру є достатня кількість безкоштовних 
паркувальних місць. На 2000 кв.м доступні навчальні
кімнати різного розміру.

 
    

      
      

    
   

     
       

      

        
       

   

   
   

    

      
 

  

Економте  на  витратах,  а  не  на  якості  навчання.
У  порівнянні  з  іншими  професійними  постачальниками
навчання  WORTMANN  AG  часто  є  більш  доступним.  
Однак ми  економимо  не  на  якості,  а  на  інших  
факторах.

Ось  як:
WORTMANN AG  співпрацює  з  багатьма  провідними
виробниками,  і  вони  надають  своїх  професійних  тренерів
за  дуже  хорошу  ціну,  а  іноді  навіть  безкоштовно.

Навчальний  кампус  TERRA  в  Хюльхорсті  повністю
належить  WORTMANN AG  і  доступний  за  ціною.

Модульна  структура  навчального  центру  дозволяє
проводити  ефективне  навчання  малих  груп  по  10  осіб  так
само  легко,  як  і  проведення  великих  заходів  на  600 
відвідувачів.

Ми  регулярно  проводимо  семінари  на  один  або  кілька  днів
на  актуальні  теми.  Багато  тем  можна  переглянути  в
Інтернеті  та  забронювати  безпосередньо.

Наші  найпопулярніші  варіанти  навчання:
•  Навчання  з  актуальних  тем  Microsoft
•  Технічне  навчання  спеціалістів  з  апаратного
  забезпечення
•  Тренінг  з  покращення  продажів  і  залучення  клієнтів
•  Навчальні  табори  TERRA Cloud
•  Firewall  тренінги
•  Та  багато  іншого…
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TERR A
СЕРВІС

Основна увага WORTMANN AG, коли справа 
доходить до обслуговування, — це клієнт.

     
   

     
  

 
      
  

  
     

   
     

 

Команда TERRA Consulting 
підтримує планування та 
впровадження більших проектів і 
складних технологій і пропонує 
допомогу через рішення 

WORTMANN AG. Наші консультанти проконсультують 
вас разом із вашим партнером у сферах серверів, 
високої доступності, сховища та віртуалізації, а також 
на сайті, якщо це необхідно.

Партнер TERRA SERVICE і варіанти СЕРВІСУ:
У 1995 році ми вже представили широку партнерську 
мережу TERRA SERVICE. Сьогодні в багатьох 
європейських країнах налічується близько 1000 
сервісних партнерів WORTMANN AG. Партнерська 
мережа TERRA SERVICE гарантує, що послуги, які 
пропонує WORTMANN AG, надаються професійно, 
швидко та без бюрократії. За можливості відповідний 
торговий партнер TERRA також буде сервісним 
партнером для клієнтів.

Наступні послуги також пропонуються як замовлення на замовлення (STO) 
можна окремо забронювати від однієї системи і вище:

• 4 години обслуговування серверів і сховища на місці
• Послуга експрес-ремонту ноутбуків і багатофункціо-

нальних пристроїв

• Гарантія пікселів для РК-дисплеїв

• Збереження ЗМІ

• Подовження  гарантії  до 60 місяців
• Послуга  самовивезення  планшетів, ноутбуків  і

багатофункціональних  пристроїв

• Обслуговування  комп'ютерів, серверів  і  сховища
на  місці  до 96 місяців

У  нашому  навчальному  центрі  ми
пропонуємо  одно-  або  багатоденні
семінари  та  семінари  для  наших
власних  рішень  TERRA,  послуг
TERRA CLOUD,  технічне  навчання,

програмні  продукти  та  рішення  безпеки,  а  також
навчання  з  продажу.

WORTMANN AG  пропонує зручне
навчання  онлайн  з  професійним  і
зрозумілим  змістом.  Ці  навчальні
блоки  можна  опрацювати  у  вашому
власному  темпі.
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доступні лише в 
Німеччині!
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ФІНАНСУВАННЯ
ПРОДУКЦІЇ

Лізинг
З нашими моделями лізингу ви 
завжди будете в курсі, 
незважаючи на потужний простір 
інновацій.

• Балансове  нейтральне  фінансування – відсутність
негативного  впливу  на  баланси
• Підтримуйте  ліквідність – без  капітальних  вкладень
• Ефект «Плати, як  заробляєш».
• Ставка  лізингу  може  бути  вирахована  як
експлуатаційні  витрати
• Можливий  простий  обмін  продуктів  протягом  терміну
• Використання  новітніх  технологій

                           Купівля в оренду
Якщо ви віддаєте перевагу 
фінансувати свої покупки, ви 
можете розподілити великі 
інвестиції протягом терміну 

експлуатації об’єкта інвестування за допомогою наших 
ставок купівлі-продажу.

• Розподіл інвестицій протягом терміну використання
• Чітка безпека розрахунку та планування
• Ви захищаєте свій кредитний ліміт у своєму банку
• Балансування з вами як «покупцем за наймом»
• Товар стає вашим після оплати останньої місячної

ставки

Договір  оренди  з  сервісним
обслуговуванням
Надійність, продуктивність і доступність 
ваших ІТ-систем є пріоритетом. Технічне 

   
   

   

    

    

    

   

    

     

      

   

Індивідуальне  фінансування
Кожен  проект  відрізняється. Тому 
кожне фінансове  рішення  має  бути 
розроблено індивідуально. Ми 
працюємо з вами, щоб знайти найкращі

рішення  для вас. За  допомогою  наших  варіантів 
фінансування  ви можете  захистити  свою  ліквідність навіть
у  великих проектах.
• Рамки  угоди  щодо  обсягу  та  термінів  інвестицій  з

фіксованими  умовами
•Рішення  індивідуального  фінансування, орієнтоване

на проекти

  обслуговування  протягом  циклу  продукту
становить фінансовий ризик.  Наші  договори  оренди з  угодами
про комплексне  обслуговування  та технічне обслуговування
пропонують  безпеку завдяки запланованим  послугам  за
узгодженою ціною  в межах  відповідного  рівня
обслуговування.

•Універсальне  рішення  для  ваших  інвестицій
•Інтегрована  пропозиція  технічного  обслуговування та
  обслуговування  в  межах  узгодженого  рівня обслуговування

•Мінімізує  час  простою  завдяки  узгодженому  часу відповіді

•Захист  від  технічних  проблем, що  допоможе  залишитися

  зосередженим  на  вашому  бізнесі
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Autorisierter
Distributor

D  ДИСТРИБУЦІЯ
Широкий асортимент продукції WORTMANN 
AG охоплює компоненти, периферійні 
пристрої та програмні продукти.

Крім того, важливо, щоб наші партнери мали 
можливість використовувати партнерські програми 
наших виробників. Ми переконаємося, що це так, 
укладаючи відповідну угоду виробника.

Сучасна система онлайн-покупок, 
підключена до центральної бази даних 
продуктів, завантаження окремих 
продуктів і прайс-листів, створення 
окремих PDF-пропозицій і таблиць 
даних, прості онлайн-повернення та 
стабільна прозорість усіх виконаних та 
відкритих замовлень, а також Інтерфейс 
EDI для прямої передачі замовлень, 
накладних та рахунків є частиною 
стандартів дистрибуції WORTMANN AG.

Доступ до рахунків-фактур у форматі 
PDF, накладних про доставку та 
системних нотаток через електронну 
пошту можна налаштувати 
індивідуально.

Поряд  з  відмінною  логістикою, збалансований
асортимент  компонентів, периферійних  пристроїв  і
програмних  продуктів  нашими  виробниками  на  основі
вимог  наших  клієнтів  і  партнерів  є  основною  умовою
успішного  поширення. Висока  доступність, 
відправлення замовлень  до 19:00 та  дуже  хороші  ціни  
гарантують, що наші  партнери  можуть  обслуговувати  
своїх  клієнтів швидко  та  на  привабливих  умовах.

    
 

  
 

 

• Кур'єри, експрес доставка
• Відправлення до третіх сторін
• Повідомлення про відправлення на E-Mail
• Інтернет відстеження посилок

•  Центральний  логістичний  центр  у  Німеччині
•  Загальна  площа  40 000  кв.м.
•  Електронна  система  замовлення
•  Інтернет-з'єднання  через  EDI
•  Відправлення  до  19:00  CET
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TERR A ПАРТНЕРИ
Сильна партнерська мережа є основою
 успіху WORTMANN AG.

    

   

     

      

     

  

        

      

      

    

   

  

      

   

  

   

   

      

     
     
    

     
    
     

      
  

     
     
    

Якщо у вас виникли 
запитання, будь ласка, 
надішліть нам електронного 
листа на адресу:
partner@wortmann.de.

We are there for you!

     

      

     

        

     

     

        

      

      

     

     

       

      

       
   

     

    

      

 
  

  блок має  свої  індивідуальні компетенції  спеціаліста.  Це
можуть  бути  спеціальні галузеві  знання,  сертифікати  на
програмне забезпечення  або  індивідуальні  компетенції
щодо рішень.
Особливо  успішні  партнерські  відносини  пропонують
найкраще  та  поєднують  елементи  IT - Cloud - Services  в
оптимальні  пакети,  які  завжди  мають  індивідуальний
характер  і  розуміють  і  підтримують  ситуацію
бізнес-замовника.

До  ваших  послуг  понад  1800  партнерів  у  регіоні  DACH 
та  інших  європейських  країнах!  Знайдіть  свого  партнера
на  нашій  домашній  сторінці
https://www.wortmann.de/fachhaendler

WORTMANN AG  розробляє  ІТ-рішення  для  малого  та
середнього  бізнесу  протягом  35  років.  Щоб  забезпечити
нашим  бізнес-клієнтам  оптимальний  доступ  до  продуктів
і  послуг  TERRA,  ми  з  самого  початку  покладалися  на
співпрацю  з  нашими  представниками  та 
спеціалізованими  дилерами.  Протягом  35  років  ми
послідовно  діємо  в  партнерстві  для  них  і  з  ними.

Щоб  закріпити  успішну  співпрацю  з  нашими  
представниками  та  забезпечити  високу  якість  
консалтингу  і технічної  експертизи  для  наших  бізнес- 
клієнтів,  ми покладаємося  на  партнерську  програму  
TERRA  вже більше  10  років.  У  партнерській  програмі  
TERRA  ми дозволяємо  довгострокові  відносини  з  
клієнтами  лише  з вагомим  досвідом  у  продуктах  TERRA,  
послугах  TERRA та  послугах  інфраструктури  TERRA 
CLOUD.

Важливим  фактором  партнерської  програми  TERRA  є
інтенсивна  співпраця,  спеціальна  підтримка  наших
партнерів  та  послідовне  навчання  у  сфері  рішень.

На додаток до компетенцій портфоліо послуг від TERRA 
IT, TERRA  SERVICES  та TERRA CLOUD, кожен системний

https://www.wortmann.de/fachhaendler
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ІСТОРІЯ WORTMANN AG

Вперше  продана  продукція
власного  бренду TERRA.

1989
Вперше на 
CeBIT

1994
100 співробітників 

досягають обороту в
100 мільйонів євро.

Впровадження мережі TERRA 
Service в Німеччині

1998
Трансформація у 
WORTMANN AG

1986
Засновано WORTMANN TERRA Impex 
Computer-und Datenverarbeitungs 
GmbH. Компанія спочатку базується в 
будинку засновника Зігберта Вортмана. Тут
відбулася справжня піонерська робота.

1997
Розширення головного 

корпусу на 4000 кв.
Оборот: 146 млн євро.

Оборот: 146 млн євро

1992
Будівництво штаб-квартири 

  

1999
Урочисте 
відкриття 
навчального 
центру 
WORTMANN AG.

компанії  в  Хюльхорсті,
  Bredenhop 20.
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HISTORY OF WORTMANN AG

1998
Transition to
WORTMANN AG

21

.

20
21

2000
  Додаткове  розширення  площі 
головного  офісу  на 2.500 кв. м.

2001
Купівля Сервісного
центру 2.500 кв.м.

Розширення 
сервісного центру 

на 2000 кв. м.

2005
Створення нових філій у 
Швейцарії, Франції та 
країнах Бенілюксу.

2009
Розширення складської та 

логістичної площі 
з 15 000 до 18 000 кв. м.

2012
 Створення філії у 
Великобританії.

Переїзд в нову будівлю
для філії у Франції 

(Страсбург).

2013
Розширення німецької
штаб-квартири майже
на 20 000 кв.

Microsoft Navision 
призводить до оптимізації 
процесу.

2003
Розширення  діяльності  з
міжнародного  продажу

2002
Перехід на систему

2011
25-річний  ювілей

WORTMANN AG.

2006
20-річний ювілей
WORTMANN AG.

2016
30-річний
ювілей

2013
Нове будівництво 
додаткового 
монтажного залу для
комп'ютерних систем
TERRA в Лейпцигу.

WORTMANN  AG.

2020
Розширення площі
на 6000 кв. м.

2015
Створення  філії  
в  Польщі.

2018
Подвоєння  ємності
TERRA CLOUD.

Урочисте відкриття 
TERRA CLOUD Center.
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WORTMANN AG змогла  продовжити  свій  загальний
курс  зростання  у 2020 році.

В  результаті  послідовної  реалізації  нашої бізнес-моделі  
всі  цілі  були  досягнуті  і  навіть перевищені. В  усіх  
підрозділах  компанії  вдалося розширити  свої  ринкові  
позиції, незважаючи  на жорстку  конкуренцію, 
скорочення  ринку  та триваючу  цінову  боротьбу.

WORTMANN AG є  фінансово  незалежною  завдяки
дуже  хорошому  капіталу  та  ліквідності.

Дистрибутивний бізнес з компонентами, периферійними
пристроями та стандартним програмним забезпеченням
також продовжує розвиватися і трохи збільшується, на 
нашу радість.

Співвідношення товарообігу 
між власною торговою 
маркою та продуктами 
дистрибуції все ще має 
тенденцію до 50% кожна з 
незначними змінами з року в рік.

Частина товарообігу 
закордонних продажів у 2020 
році склала приблизно 25% і 
становить збільшення частини 
загального товарообігу.

Пропозиція TERRA CLOUD, центр обробки даних WORTMANN AG, доступна для 
партнерів з початку 2015 року і користується великим попитом.

Понад 3000 людей відвідали дводенні тренінгові табори TERRA CLOUD. 
Це велика частка партнерів

ЧИСЛА  –  ДАНІ  –  ФАКТИ
У  2020  році  WORTMANN AG  досягла  обороту  приблизно
980  мільйонів  євро.
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2020
TERRA PAD, THINCLIENT etc.: 5 %

TERRA SERVICE: 4 %

TERRA LCD: 4 %TERRA PC: 17 %

TERRA MOBILE: 8 %

TERRA SERVER, STORAGE: 8 %

25 year
anniversary

30 year
anniversary

20 year
anniversary

10 year
anniversary
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1986 1990 19961988 1992 1994 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020

Оборот (€ Million)

Рік

Частка обороту за поділом продукції

Інші: 3 %

ДИСТРИБУЦІЯ: 51 %



WORTMANN AG_COMPANY PROFILE 2021/2022

980

24

ІМПОРТ ТА ЕКСПОРТ ЯК 
ОСНОВНА КОМПЕТЕНЦІЯ
Імпорт та експорт завжди були основною компетенцією WORTMANN AG.

   

Не ЄС: 7 %

ЄС (без Німеччини): 18 %

Німеччина 75 %

    
      

       
      

       

   
      

     
     

      
 

       
      

     
        

   

    
     

     
 

   
  

Оборот  у  2020  році  (млн.  євро)  за  регіонами Постійний  імпорт  повітряним,  морським  або
автомобільним  транспортом  з  Європи,  Азії  та  Америки
для  отримання  продукції  та  площа  складу  50 000  кв.м  у
центрі  Європи  забезпечують  доступність  продуктів  та
компонентів  для  виробництва  власних  брендів  та  їх
розповсюдження.

Окрім  основного  бізнесу  WORTMANN AG  у  Німеччині,
експорт  у  28  країн  ЄС  стає  фактором,  що  постійно
зростає.
WORTMANN AG  обслуговує  клієнтів  з  ЄС,  Північної  та
Східної  Європи,  Близького  Сходу  та  Африки.  Проте
основний  фокус  розширення  зосереджено  на  таких
країнах,  як  Франція,  Швейцарія,  Австрія,  Бенілюкс,
Великобританія,  Іспанія  та  Польща.  У  всіх  цих  країнах  є
філії.  У  багатьох  інших  країнах  обслуговування  клієнтів
здійснюється  партнерами  по  співпраці.  Знання  місцевої
мови  та  технічних  вимог  до  продукції  є  вирішальною
перевагою  в  цих  випадках.

Централізована  логістика  WORTMANN AG  з  її  експортним
відділом,  оптимізований  процес  доставки,  а  також  його
торговий  персонал,  який  може  обслуговувати  клієнтів
кількома  мовами  (німецькою,  англійською,  іспанською,
французькою,  польською,  російською),  є  основою  для
зростання  рівня  експорту.
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ПРАЦІВНИКИ ТА 
НАВЧАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ
Співробітники – основа будь-якого успішного бізнесу. Вони 
володіють знаннями та продуктивністю.

WORTMANN AG покладається на кваліфіковану, 
мотивовану та дисципліновану молоду команду 
співробітників, які, здебільшого, пройшли навчання в 
компанії. Їхня сила для інновацій та роботи є 
вирішальним фактором високої якості наших продуктів 
та послуг, а отже, і нашого успіху.

Для того, щоб підтримувати це в довгостроковій 
перспективі, WORTMANN AG також інвестує в майбутнє 
навчання та освіту та сприяє необхідній мотивації серед 
своїх співробітників. Особливу цінність для цього мають 
знання про технології, які використовує компанія та її 
продукти, а також багаторічний досвід.

Співробітники

   Загальне управління: 15

Маркетинг: 8

Склад/Відправка: 80

Сервіс/Підтримка: 115

Продаж: 190

Закупівля: 25

Виробники/ техніки: 175

    
       

  

   
      

       
   

Стажування в WORTMANN AG
Опт  і  експорт:
ІТ продажі:
ІТ-системні техніки:
Складська логістика:
Медіадизайн (цифровий і друкований):
ІТ-спеціалісти:
Розробка додатків:

Плоска  ієрархія  в  WORTMANN AG  дозволяє  швидко
приймати  рішення  та  виконувати  дії,  мати гнучкі  
процеси  та твердження  з  змістом.

WORTMANN AG  пропонує  широкий  спектр  стажування.
Наша  квота  учнів  значно  перевищує  необхідну
середню  в  Німеччині.  Наразі  кожен  наш  учень  був
працевлаштований  на  постійну  роботу.
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СЕРТИФІКАТИ 
ТА НАГОРОДИ

Коли справа доходить до виробництва, WORTMANN 
AG покладається на деталі та компоненти від відомого
виробника. Ми виробляємо відповідно до стандартів 
DIN ISO EN9001, TÜV/GS, VDE та CE. Крім того, 
компоненти, необхідні для виробництва комп’ютерних
систем TERRA, підлягають суворій перевірці, яка окрім
якості та продуктивності також контролює розвиток 
тепла та шуму.

покоління Microsoft Windows, наші стандартні системи 
перевіряються на відповідність поточним 
специфікаціям. Після проходження широкомасштабних 
тестів обладнання для Windows наші системи тепер 
мають логотип «Windows 10».

Сертифікат Microsoft
Щоб підготуватися до поточного

Джерело живлення системи перевіряється на 
відповідність стандарту DIN EN 60601-1-1, який, 
серед інших аспектів, передбачає витік менше 0,5 
мА. Усі системи ПК під час виробництва окремо 
перевіряються на відповідність стандарту IEC 
601-1. Максимальна безпека!

Медичні  комп'ютерні  системи

Ці  ПК  відповідають  суворим
вимогам EMV відповідно  до
стандарту DIN EN 60601-1-2.

Energy Star
Ми пропонуємо ПК, ноутбуки та 
РК-дисплеї, які відповідають 
рейтингу Energy Star. За допомогою 
систем ПК, ноутбуків і РК-дисплеїв 
TERRA ви можете одночасно знизити
викиди та заощадити витрати.

TÜV/GS
Системи TERRA доступні зі 
схваленням GS від TÜV Rheinland.
Таким чином, ми гарантуємо, що 

ми виробляємо системи TERRA, які відповідають 
вимогам TÜV Rheinland щодо низької напруги та 
ергономіки.
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КОРПОРАТИВНА 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
Для WORTMANN AG шлях до успішного майбутнього для всіх поколінь 
може ґрунтуватися лише на довгостроковому плануванні та діях. Таким 
чином, екологія та соціально відповідальна поведінка є частиною 
філософії бізнесу.

   

    

   

  

Тому ми цінуємо найбільш безпечне поводження з 
нашими ресурсами. Ми отримуємо від постачальників, 
які зобов’язуються дотримуватися вказівок ЄС щодо 
маркетингу, повернення та екологічної утилізації 
електричних та електронних пристроїв (WEEE), а також 
директиви ЄС щодо використання шкідливих речовин 
(RoHs). За допомогою наших систем TERRA ми сприяємо 
економії енергії і, таким чином, зменшенню викидів. 
Продукти з асортименту GREENLINE відповідають 
вимогам EU Energy Star і, для порівняння, споживають 
до 35% менше енергії. Продукти з асортименту 
GREENLINE Plus дозволяють навіть заощадити до 50%.

Соціальна відданість
WORTMANN AG розглядає себе як частину суспільства і,
таким чином, хоче зробити свій внесок, підтримуючи 
соціальні проекти, фонди та суспільства. Ми регулярно 
робимо пожертви на благодійні організації, такі як 
Центр серця та діабету NRW у Бад-Ойнхаузені, Aktion 
Lichtblicke радіостанції Radio Westfalica або Фонд 
Андреаса Ґертнера.
Ми також підтримуємо регіональні спортивні клуби та 
інші громадські асоціації як частину соціальних 
зобов’язань WORTMANN AG.

Наші штаб-квартири обладнані сонячними 
панелями і виробляють більше енергії, ніж
нам потрібно.

Екологія
Метою  WORTMANN AG  є
пропонувати  свої  продукти  та
послуги  високої  якості  та  за
чудовою  ціною,  а  також  найбільш
екологічно  чистим  способом.
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ДЯКУЄМО!
Немає кращого підтвердження, ніж позитивні відгуки клієнтів і 
партнерів. Тому ми пишаємося тим, що отримали від вас ці нагороди.
Ми будемо продовжувати намагатися виправдати ці очікування.

Переможець – Опитування виробників комп’ютерів щодо 
обслуговування клієнтів*

       
 

     
        

      
    

    
      

    
     

   

* Джерело: http://disq.de/2014/20140404-Computerhersteller.html

Загальні  результати  опитування:

WORTMANN AG  1 місце
2 місце
3 місце
4 місце
5 місце
6 місце
7 місце
8 місце

Німецький  інститут  якості  послуг  провів  опитування  для
економічного  видання  „Markt und Mittelstand”,
опитування  щодо  задоволеності  споживачів  тих,  хто
приймає  рішення  в  ІТ.  Для  цього  опитують 
представників відомих провайдерів.  У  центрі  уваги  
опитування  були результати,  орієнтація  на  клієнта,  
ноу-хау  та  умови.

Найкращою  компанією  в  опитуванні  була  WORTMANN 
AG.  Цей  постачальник  вразив  своїх  клієнтів  своїм
обслуговуванням  продуктів  та  чудовими  умовами.
WORTMANN AG  також  визнана кращою  в  дотриманні  
термінів і  коротких  термінах  обробки.

http://disq.de/2014/20140404-Computerhersteller.html
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WINNER

PCR (UK):

THANK YOU!

29

IT Business News: 
 

Channel Partner:

AWARDS
2019
WINNER

Що кажуть ІТ-провайдери?

Є три значущі публікації про німецький сектор ІТ. Різні 
щорічні опитування читачів, які також охоплюють наших 
партнерів, можуть призвести до нагород відповідного 
видання, якщо результати будуть позитивними. Ми раді, 
що ми досягли найкращих результатів.

Computer Reseller News/ICT CHANNEL

      
        

     
    

Ми також в захваті від рейтингів наших партнерів зі  Швейцарії та Великобританії.
IT Reseller: (CH)

Миотримали високі результати у всіх трьох публікаціях, а 
також  ми  регулярно  потрапляємо  в  число  найкращих
виробників  і  дистриб’юторів  згідно  з  опитуванням,
починаючи  з  моменту  їх  створення.
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WORTMANN
ASIA

  welcome to crete

   

WORTMANN GROUP

МІЛЬЯРДИ € ОБОРОТ 
ГРУПИ 30  В ГРУПІ БІЛЬШЕ

 30 КОМПАНІЙ 1.900 ПРАЦІВНИКІВ В 
КОМПАНІЇ~2

 

solutions
professional printing & more

30

Фінансування IT-виробник і дистриб'ютор Спеціалізовані 
       постачальники

Спеціалізовані постачальники Закордонні філії:
Австрія, Швейцарія, Франція, Нідерланди, 
Англія, Польща, Іспанія, Україна

Чи  знали Ви...

що ми продаємо продукти в областях HiFi, 
відео та аудіо обладнання?
www.tonartstudio.de

http://www.tonartstudio.de/
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Data centre, 
CLOUD, 

Software  
development

HSW
B A U T R Ä G E R  G M B H

S T E I N B R E D E  G b R

Europa

USA

  Technology meets Logistics

31

WORTMANN AG, як найбільша компанія в групі, отримує 
переваги від низки синергій з іншими акціями компаній групи,
що, у свою чергу, дозволяє прямо або опосередковано 
розширити наш портфель послуг або спрощувати процеси.

Через акції, контрольні пакети акцій у більш ніж 30 
компаніях, переважно в IT-секторі, WORTMANN Group 
могла б у 2020 році досягти обороту групи понад 2 
мільярди євро з 1900 співробітниками.

Автоматичні 
складські системи 

та автостоянки, 
виробництво

Здоров`я, 
Фітнес, 

Вільний час, 
Події

Будівництво та 
нерухомість

Чи  знали  Ви...
Що ми виробляємо алюмінієві 
профілі та сформовані деталі з 
листового металу?

Чи  знали  Ви...
що  в  галузі  промислової  та
будівельної  техніки  ми
пропонуємо  концепції
освітлення, електротехніку  та
техніку  безпеки, а  також
техніку  сантехніки, опалення
та  кондиціонування  повітря?

www.terra-gebtech.de

Чи  знали  Ви...
що  ми  керуємо  великою
кількістю  філій
найсучасніших  студій
EMS Sport у  Німеччині?

www.terra-sports.de

http://www.terra-sports.de/
http://terra-gebtech.de/
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Ми тут для вас!
WORTMANN AG
Bredenhop 20 | 32609 Hüllhorst | 05744 944-0
info@wortmann.de | www.wortmann.de

вул. Ушинського, 40 |  03151 м. Київ | Україна
+380 44 592 2828
sale@wortmann.com.ua | www.wortmann.com.ua

Artikelnr. UKR0002022

ТОП-10: ЧОМУ WORTMANN AG

ВСЕ  З  ОДНОГО  ДЖЕРЕЛА
TERRA Products | TERRA SERVICES

TERRA CLOUD | TERRA  CAMPUS  | TERRA FINANCIAL SERVICES | Distribution

СТРУКТУРА ПРОДАЖІВ
 Опосередковано через 

спеціалізованих дилерів і 
системних інтеграторів.

МАРЖА
Справедлива 

ціна.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
Сплата податків і зборів. 

Безпечна робота в 
Німеччині. Екологічна 

обізнаність та
 соціальна 

прихильність.

ОБСЛУГОВУВАННЯ
КЛІЄНТІВ

Постійний особистий 
контакт.

ЯКІСТЬ
Виробництво
в  Німеччині

згідно ISO 9001:2015.

КОМПЕТЕНТНІСТЬ
Консультації, розробка 
концепції, тендерний 
супровід та реалізація 

проектів.

ШВИДКІСТЬ
Експрес-виробництво, 

відправка до 19:00.

ГНУЧКІСТЬ
Виробництво  на 

замовлення, 
обслуговування на

замовлення

 СЕРВІС
Наш власний сервісний 

центр в Німеччині, 
Дилери TERRA як 
сервісні партнери.

http://www.wortmann.de/
mailto:info@wortmann.de



