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A HPWINNER bemutatkozik

„A 2011-ben, kereken 7,97 millió USD bejegyzett tőkével alapított HPWINNER az
egyetlen teljes körű konstrukciós tevékenységet folytató vállalat a LED iparágban,
amely ezen az óriási piacon olyan, vevőigényre szabott termékek kifejlesztésérey p y , g y j
összpontosít, amelyek nagy fényű LED világításról gondoskodnak és lehetővé teszik
a vevőknek, hogy egy szilárd háttérrel rendelkező vállalatra támaszkodhassanak.” –
olvasható a vállalat termékismertető katalógusának bevezetőjében.
„A vállalat tervezőgárdáját több mint 100 munkatárs alkotja – valamennyien jó nevű
kínai és tengerentúli egyetemeken szerzett optikai, termodinamikai, formatervezési,g gy p , , ,
villamosmérnöki, informatikusi, képzőművészeti diplomával a zsebükben. E jól
képzett csapat páratlan technikai képességeket biztosít a vállalatnak, amely lehetővé
tette számára, hogy több mint 500 hazai és nemzetközi szabadalmat birtokoljon. A
vállalat átlagosan hetente több mint egy szabadalmi bejelentést tesznek, és ez a
sebesség egyre nő, ennélfogva biztos hátteret nyújt az ügyfelei szellemi tulajdonánakg gy , g y j gy j
védelméhez. Több éves kimagasló teljesítménye okán – erősségeivel és kitűnő
termékminőségével – elismert piacvezető szerepet vívott ki az ipar és a piac
területén is
A teljes körű szolgáltatáshoz nem csupán kitűnő innovációkra van szükség, hanem
minden részletre kiterjedő odafigyelésre és gondos, szakképzett munkára is. Aj gy g , p
HPWINNER egy erős formatervező és K+F csapattal rendelkezik, de legnagyobb
erőssége a tömeggyártásra való képességében rejlik. Gyártási részlege jelenleg
naponta 30 000 modul és 6000 lámpatest előállítására képes. A nagyteljesítményű
LED-komponensek terén első számú vevője a világ 4 legnagyobb LED-chip szállítója
közé tartozó Lumileds-nek. A gyártási anyagoktól és az alapvető komponensek LED-modulok   Útvilágító lámpatestek       Alagútvilágítás           Csarnokvilágítók       Fényárlámpákgy y g p p
gyártásától kezdve a gyártósorokon és a minőségellenőrzéseken keresztül egészen
a csomagolásig, raktározásig és a logisztikáig, minden folyamat jól megtervezett
módon, a tökéletesség elérése érdekében történik.”


