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 Minden, 18.01.2021 

 
 
Follmann wzmacnia swój zespół sprzedaży Print + Packaging w Polsce 

 
Agnieszka Włazińska od 1 stycznia 2021 r. wsparła regionalny 

zespół sprzedaży jednostki biznesowej Print + Packaging w 

polskiej spółce zależnej Grupy Follmann w Warszawie. Na 

nowym stanowisku odpowiada za obsługę klienta i doradztwo 

w zakresie farb graficznych na bazie wody. Agnieszka 

Włazińska posiada blisko 15-letnie doświadczenie w sprzedaży 

międzynarodowej, zdobyte w renomowanych firmach. Swoją 

karierę rozpoczęła w 2006 roku jako Area Sales Manager w Lohmann i przez ponad cztery lata 

pracowała w Siegwerk jako Sales Manager Paper and Board, zanim dołączyła do Follmann. 

 

„Ze względu na coraz większą rolę, jaką zrównoważony rozwój odgrywa na całym świecie, 

chcemy dalej zwiększać międzynarodową sprzedaż naszych przyjaznych dla środowiska, 

wodnych farb graficznych. Cieszymy się więc, że w firma, w osobie Agnieszki Włazińskiej, 

pozyskała doświadczonego eksperta ds. Sprzedaży dla naszego oddziału w Warszawie. Jej celem 

jest wykorzystanie swojej rozległej wiedzy specjalistycznej, aby zwiększyć sprzedaż farb 

graficznych na polskim rynku ”- powiedział Roland Geiselhart, dyrektor jednostki biznesowej 

Print + Packaging w Follmann. 
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O nas 
 
Follmann to rodzinna firma działająca w międzynarodowym przemyśle chemicznym. Jako część grupy Follmann 
Chemie z siedzibą w Minden, firmy, zatrudniającej ponad 170 pracowników, osiągnęła w 2020 roku obroty w 
wysokości około 100 milionów euro. Asortyment produktów Follmann obejmuje farby drukarskie na bazie wody i 
kleje o niskiej migracji wykorzystywanych do opakowań przemysłowych, powłoki dekoracyjne dla przemysłu 
tapetowego i dekoracyjnego, wysokowydajne kleje dla przemysłu drzewnego i meblarskiego oraz powłoki 
funkcjonalne i mikrokapsułki dla wielu różnych gałęzi przemysłu. Znana ze swoich innowacyjnych produktów i 
niestandardowych rozwiązań, firma Follmann od dawna jest uznawana za wiodącą siłę rynkową specjalistycznych 
chemikaliów w Europie. 
 
Grupa Follmann Chemie, z powodzeniem reprezentowana na całym świecie przez liczne filie, lokalnych dystrybutorów 
i biura sprzedaży, wraz ze swoimi spółkami zależnymi, Follmann i Triflex, zatrudnia obecnie ponad 800 pracowników 
i osiągnęła w 2020 roku obroty przekraczające 200 milionów euro. 
 
 
Kontakt Follmann GmbH & Co. KG:  Kontakt PR ZPR GmbH: 
Ina Schnelle     Dagmar Ungnad 
Heinrich-Follmann-Str. 1   An der Alster 85 
32423 Minden     20099 Hamburg  
F:  0571 9339-198    040 / 29 81 35 -17 
Ina.Schnelle@follmann.de    dagmar.ungnad@z-pr.de   
www.follmann.com   www.z-pr.de  
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