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25 lat w branży reklamowej
Około 70 modeli pras
transferowych,
w
tym
małe, ręczne, uniwersalne,
automatyczne,
pneumatyczne oraz wielkoformatowe. Oprócz tego noże
do ploterów, urządzenia
sitodrukowe, suszarki międzyoperacyjne, myjki i inne
urządzenia niezbędne do
produkcji transferów. Tak po
krótce przedstawić można
firmę Romanik, obchodzącą
w tym roku 25 – lecie swojego istnienia.
O historii, rozwoju oraz
planach na przyszłość rozmawiam z założycielem
i właścicielem firmy – Panem
Andrzejem Romanikiem.
MP: Panie Andrzeju, znamy się już długo, jeśli się
mylę – 10 lat. Zawsze byłam
pod wrażeniem pracy Pana
oraz całego zespołu firmy
Romanik. Szczególnie po
tym, jak odwiedziłam firmę
w Redzie i zobaczyłam jak
wygląda produkcja. Prasy,
urządzenia
sitodrukowe,

Siedziba firmy Romanik w Redzie.
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tach naszą ofertę wzbogaciliśmy o urządzenia sitodrukowe, tunele suszące, prasy
wielkoformatowe i wiele
innych.

Przykładowe prasy produkcji Romanik. 

(Zdjęcia: Romanik)

tunele suszące – to nie
wszystko.

MP: A kim wtedy byli odbiorcy produktów Romanik?

AR: Do sprzedawanych
urządzeń oferujemy pełen
serwis eksploatacyjny. Dział
handlowy firmy prowadzi
sprzedaż między innymi:
farb oraz innych materiałów
niezbędnych do wykonania
nadruków metodą sitodruku,
ramek oraz rakli, papierów
transferowych do drukarek
atramentowych, laserowych
oraz sublimacyjnych. Posiadamy bogatą ofertę rodzajową i kolorystyczną folii
transferowych.

AR: Głównymi odbiorcami byli oprócz klientów polskich również klienci z Niemiec. Szybki rozwój branży
reklamowej w tych latach
ułatwił rozwój firmy, jak
również powiększenie oferty
naszych produktów. Rozpoczęliśmy sprzedaż folii i papierów transferowych, drukarek i innych akcesoriów.

MP: Tak wygląda oferta
Romanik dziś. A jakie były
początki firmy?

AR: Nie. W roku 2001
firma zatrudniała już 12
osób i wtedy rozpoczęliśmy
produkcję kilku modeli pras
transferowych. W przeciągu
pierwszych trzech lat udało
nam się rozwinąć produkcję do około 750 maszyn
rocznie. W kolejnych la-

AR: Firma rozpoczęła
działalność w 1994 roku.
Pierwsza produkcja obejmowała noże do ploterów tnących i frezy grawerskie.
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MP: Czyli prasy transferowe nie od razu znalazły się
w portfolio firmy Romanik?

MP: Bywam wraz z T&P
na wszystkich targach branżowych w kraju i za jego
granicami, śledzę Państwa
nieustannie rozwijającą się
ofertę. Co wpływa na niezwykle dynamiczny rozwój
Pana firmy?
AR: Dzięki bardzo ścisłej współpracy w klientami
z Niemiec nieustannie podnosimy jakość i niezawodność naszych maszyn, co
prowadzi do ciągłego wzrostu ilości produkowanych
maszyn.
W tym czasie regularnie
uczestniczymy we wszystkich ważnych imprezach
targowych w Niemczech,
nawiązując bardzo przyjazne kontakty w wieloma ciekawymi klientami, również
z branży przemysłowej. Prowadzi to do poznawania nowych technologii i powiększania asortymentu naszych
maszyn.
MP: Gdzie dzisiaj, na
„mapie ewolucji” znajduje
się Pana zdaniem firma Romanik?
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CZY WIESZ GDZIE

ZNAJDZIESZ
NAJLEPSZĄ OFERTĘ?

Tunel suszący nowej generacji produkcji Romanik.

AR: Na dzień dzisiejszy firma zatrudnia około 100 osób i ma w swoim asortymencie między innymi około 70 typów
pras transferowych, 60 urządzeń sitodrukowych i tuneli suszących. Produkujemy
również maszyny na specjalne zamówienia klientów oraz linie produkcyjne
w kooperacji z innymi firmami.
MP: Klienci Romanik to dzisiaj…?
AR: Głównymi odbiorcami są klienci
z całej Europy, USA oraz w ostatnim czasie również z Japonii.
MP: Gratuluję Panie Andrzeju, to
imponujący wynik!
AR: Bardzo cieszy nas fakt, że od
początku rozpoczęcia działalności
do czerwca 2018 wyprodukowaliśmy

łącznie 31 500 maszyn, które pracują
u klientów na całym niemal świecie. Jest
to być może bardzo mały wkład w ogólny rozwój w skali świata, ale cieszy.
MP: Wprost przeciwnie! Jestem pod
wielkim wrażeniem Państwa osiągnięć.
A z częstych rozmów branżowych,
w których uczestniczę zarówno w Polsce jak i Niemczech wiem, że nie jestem
w tym odosobniona. Branża reklamowa
zna i ceni sobie jakość oraz technologię
Romanik.
AR: Korzystając z okazji dziękuję
wszystkim naszym klientom za wieloletnią owocną współpracę i myślę, że
to jeszcze nie koniec naszego rozwoju.
Mamy wiele ciekawych pomysłów na
przyszłe lata i mam nadzieję, że wspólnie z naszymi klientami i ich pozytywnym wsparciem uda nam się je zrealizować.
MP: Tego Państwu życzę w imieniu
swoim oraz czytelników T&P. Dziękuję
bardzo za rozmowę, Panie Andrzeju.

Część magazynu firmy Romanik.

AR: Również bardzo dziękuję.
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