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Tilgin zwiększa zaangażowanie w Europie Centralnej – 
otwarcie biura sprzedaży w Warszawie 

 
Sztokholm, 26 maja 2016: Tilgin – czołowy dostawca urządzeń końcowych dla sieci 
szerokopasmowych (Home Gateway), przeznaczonych do dostarczania ofert łączonych (multiplay) 
oraz rozwiązań inteligentnego domu, informuje o otwarciu biura sprzedaży na Europę Centralną 
(Polska, Czechy i Słowacja) z siedzibą w Warszawie. Tilgin informuje jednocześnie że, Andrzej Mazur 
został powołany na stanowisko regionalnego dyrektora sprzedaży na obszar Europy Centralnej 
(Polska, Czechy i Słowacja). 

 

Nowe biuro firmy Tilgin z siedzibą w Warszawie, będzie 
zarządzane przez Pana Andrzeja Mazura- menagera z 
piętnastoletnim doświadczeniem w sprzedaży i projektowaniu 
systemów telekomunikacyjnych. 
 
„Jestem zaszczycony możliwością reprezentowania firmy Tilgin w 
naszym regionie Europy. Początkowo działania warszawskiego 
biura będą skupiały się na wsparciu klientów z Polski, Czech i 
Słowacji, ale naszym długofalowym planem jest rozszerzenie 
działalności na pozostałe kraje Europy Centralnej. 
 
Jestem przekonany, że portfolio rozwiązań firmy Tilgin w 
połączeniu ze specjalistyczną wiedzą w zakresie wdrażania i 
utrzymania systemów telekomunikacyjnych będzie ciekawą 
propozycją dla klientów w tym regionie Europy” powiedział Andrzej 

Mazur nowy dyrektor sprzedaży na obszar Europy Centralnej w firmie Tilgin. 
 

Lars Norman, wiceprezes ds. sprzedaży i marketingu w firmie Tilgin nie ukrywa, że głównym zadaniem szefa 
warszawskiego biura będzie podniesienie dynamiki sprzedaży w regionie. Zdaniem Normana otwarcie biura 
sprzedaży w Warszawie jest częścią długofalowej polityki ekspansji firmy Tilgin w Europie. 
 
 
Portfolio firmy Tilgin obejmuje: końcówki sieci optycznych, urządzenia końcowe xDSL i Ethernet, 
oprogramowanie urządzeń końcowych (HGA- Home Gateway Application) oraz oprogramowanie do 
zarządzania urządzeniami końcowymi tGem. 
 

― End ― 
Kontakt: 
Lars Norman, wiceprezes ds. sprzedaży i marketingu, Tilgin,  
tel. +46 8 572 386 38, e-mail: lars.norman@tilgin.com 
 
Andrzej Mazur, dyrektor ds. sprzedaży na Europę Centralną, Tilgin,  
tel. +48 792 431 273, e-mail: andrzej.mazur@tilgin.com 
 
 
O firmie Tilgin 
Tilgin, producent zaawansowanych urządzeń końcowych (home gateway) oraz oprogramowania do zdalnego zarządzania urządzeniami 
końcowymi. Wdrożenie rozwiązań firmy Tilgin pozwala na podniesienie poziomu zadowolenia klientów przy jednoczesnym wzroście 
poziomu zysków operatora. Nasze rozwiązania klasy operatorskiej pozwalają na szybkie wprowadzenie indywidualnych usług 
zarządzanych dla ofert łączonych. Łatwość integracji rozwiązań firmy Tilgin z systemami OSS/BSS prowadzi do znaczących redukcji 
kosztów operatora przy jednoczesnym wzroście satysfakcji klienta i podniesieniu prestiżu marki. Systemy i rozwiązania firmy Tilgin są 
obecnie wykorzystywane przez ponad 100 operatorów w ponad 30 krajach świata. Tilgin powstał w 1997 roku i ma siedzibę w 
Sztokholmie. Firma posiada również szeroką międzynarodową sieć przedstawicieli handlowych.  
Więcej informacji znajdziecie Państwo pod adresem: www.tilgin.com 
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