
 

INFORMACJA PRASOWA 

 

Nowa strona internetowa Elesa+Ganter 

W dniu 18 stycznia 2017 r. nastąpiła światowa premiera nowej strony 
internetowej Elesa+Ganter. Aktualna witryna jest dostosowana do 
urządzeń mobilnych, dzięki czemu użytkownicy mogą korzystać z niej w 
szybki i wygodny dla siebie sposób. Dodatkowo zmieniono całkowicie 
layout oraz szatę graficzną, co czyni stronę atrakcyjniejszą i dużo prostszą 
w obsłudze od poprzedniej. Przejrzysty układ ułatwia dostęp do 
najważniejszych informacji i funkcjonalności. 

 

https://www.elesa-ganter.pl/ 

 

Nowa strona internetowa jest zdecydowanie bardziej przyjazna 
użytkownikom i została stworzona tak, aby korzystanie z niej było 
intuicyjne. Obecna wersja witryny pozwala na szybkie odnalezienie 
szukanego produktu, dzięki wyszukiwarce zlokalizowanej na głównej 

https://www.elesa-ganter.pl/


 

stronie. Użytkownik może również w łatwy i szybki sposób znaleźć 
najnowsze produkty wprowadzane do oferty, które są stale aktualizowane. 

Rejestracja i logowanie do konta MyE+G umożliwia użytkownikom 
bezpłatne pobieranie plików 2D/3D bez dziennego limitu, dostęp do historii 
przeglądanych produktów i możliwość zapisywania ich do folderu Ulubione, 
co znacznie ułatwia odnalezienie potrzebnych informacji w razie takiej 
potrzeby. Ponadto użytkownik może dodawać produkty do koszyka, a 
następnie za pomocą jednego przycisku wysłać zapytanie o wycenę 
wszystkich pozycji. 

https://www.elesa-ganter.pl/pl/footer/instrukcja-pobierania-plikow-cad 

Nowa witryna została również udoskonalona o aktywne filtry, które 
pozwalają użytkownikowi na wyszukiwanie konkretnego typu produktu po 
określonych przez niego parametrach. 

Polska witryna posiada dodatkowo wyszukiwarkę cenową, która 
automatycznie policzy cenę produktu uwzględniając wartość 
przysługującego rabatu, wyświetli informacje o dostępności w magazynie 
oraz planowanym terminie dostawy. Ponadto na stronie umieszczono 
oficjalną informację o zasadach systemu rabatowego i progach 
rabatowych, które Elesa+Ganter Polska stosuje w przypadku klientów 
dokonujących większych zakupów.  

https://www.elesa-ganter.pl/footer/wyszukiwarka-cen 

„Projekt stworzenia i uruchomienia nowej strony internetowej był 
procesem czasochłonnym, ze względu na ilość posiadanych w ofercie 
produktów. Jest ich ponad 50.000 i stale wprowadzamy nowe, o czym 
chcieliśmy informować użytkowników w szybki i prosty sposób. Struktura 
nowej witryny w pełni na to pozwala. W tej chwili posiadamy stronę, która 
jest dostosowana i zoptymalizowana pod kątem wszystkich urządzeń 
mobilnych, zarówno komputerów tradycyjnych, jak i tabletów oraz 
smartfonów. Biorąc pod uwagę branżę w jakiej działamy, posiadanie 
responsywnej strony internetowej jest wciąż rzadkością. Kolejny raz 
udowadniamy, że jesteśmy firmą reagującą na potrzeby rynku oraz 
panujące na nim trendy i dbamy o najwyższą jakość obsługi klienta.” 
wyjaśnia Filip Granowski, dyrektor zarządzający Elesa+Ganter Polska.  

Z nową polską stroną internetową można zapoznać się pod adresem  

https://www.elesa-ganter.pl/ 

ELESA+GANTER® 

ELESA+GANTER jest spółką joint-venture, stworzoną przez dwóch liderów w branży 
standardowych elementów maszyn: Elesa S.p.A (Monza, Milano, Italy) i Otto Ganter 
GmbH & Co. KG (Furtwangen, Germany). 
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ELESA+GANTER® to ponad 50 000 standardowych elementów i części do maszyn 
i urządzeń oraz wiele produktów specjalnych wykonywanych pod określone, specyficzne 
wymagania klienta. Elementy standardowe Elesa+Ganter® łączą w sobie zarówno 
najwyższą jakość, funkcjonalność, innowacyjność, jak i dbałość o wzornictwo. Potwierdza 
to ponad 120 patentów i ponad 25 nagród z najbardziej prestiżowych światowych wystaw 
i konkursów w dziedzinie wzornictwa przemysłowego m.in. "International Forum Design 
Award ", "Compasso d'Oro" w Mediolanie czy "Design Center" w Stutgarcie. Wszystkie 
produkty E+G produkowane są zgodnie z normą ISO 9001:2008 oraz normą 
środowiskową ISO 14001:2004. 
 
Światowa sieć dystrybucji produktów Elesa+Ganter obejmuje 66 krajów. 
 
ELESA+GANTER Polska Sp. z o.o. jest częścią grupy ELESA+GANTER® i zajmuje się 
dystrybucją produktów rodzimej marki. Wykwalifikowana kadra i magazyn w Polsce 
gwarantują oprócz najwyższej jakości produktów, doradztwo techniczne u klientów, 
profesjonalną i szybką obsługę sprzedażową (20 000 elementów E+G dostarczane jest 
w systemie 24h z magazynu w Polsce). 
 
Więcej informacji o firmie i jej ofercie, katalog produktów, tabele wymiarów, darmowe 
pliki 2D i 3D do pobrania, znajdują się na stronie: www.elesa-ganter.pl. 

Szczegółowe informacje o nowościach i zastosowaniach produktów E+G można także 
przeczytać w newsletterze dostępnym na stronie: www.elesa-ganter.info.pl 

Kontakt PR: 

Anna Sasak 
Elesa+Ganter Polska Sp. z o.o. 
tel: (+48) 22 737-70-47 
fax (+48) 22 737-70-48 
email: asasak@elesa-ganter.com.pl 
www.elesa-ganter.pl 
www.elesa-ganter.info.pl 
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