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Falowniki GoodWe w ofercie IBC SOLAR 
 

Dostawca systemów solarnych rozszerza swoją ofertę o produkty nowego partnera. 

 

Monachium (Niemcy), 2 lipca 2020 r. – IBC SOLAR AG, światowy lider w dziedzinie 

systemów fotowoltaicznych (PV) i magazynowania energii rozszerza swoją ofertę o 

falowniki GoodWe. Firma, która obecnie bardzo dynamicznie rozwija się na rynku 

inwerterów, kładzie duży nacisk na jakość, rozwój i budowanie lokalnych struktur 

sprzedaży, czego efektem jest partnerstwo z IBC SOLAR, jednym z największych 

globalnych dystrybutorów w branży.  

  

Partnerzy niemieckiego dystrybutora mogą już zaopatrywać się w falowniki GoodWe od IBC 

SOLAR. Nowy partner IBC to wiodąca firma w branży. W Maju tego roku GoodWe zostało 

uznane przez Wood Mackenzie za numer 1 w rankingu producentów falowników hybrydowych, 

które pozostają jednym z kluczowych obszarów działalności GoodWe. 

 

Britta Beier, wiceprezes działu zarządzania łańcuchem dostaw w IBC SOLAR AG stwierdza: "W 

GoodWe znaleźliśmy innowacyjnego partnera, który oznacza jakość i zrównoważony rozwój 

oraz posiada bezkonkurencyjny wskaźnik ceny do jakości. To, w połączeniu z ustaloną i 

profesjonalną strukturą przed- i posprzedażową kompanii GoodWe, umożliwi sprzedaż w całej 

Europie z silną lokalną obecnością". 

 

"Niezawodność i jakość naszych produktów mają dla nas pierwszorzędne znaczenie. Jesteśmy 

dumni, że możemy dostarczać nasze wysokiej jakości falowniki do jednego z wiodących 

dostawców kompletnych systemów solarnych, a tym samym dalej przyspieszać transformację 

energetyczną" – dodaje Ron Shen, wiceprezes działu sprzedaży międzynarodowej w GoodWe. 

 

Falowniki GoodWe są niezwykle konkurencyjne zarówno do użytku domowego, jak i 

komercyjnego. Przy średniej miesięcznej wielkości sprzedaży wynoszącej około 30 000 sztuk i 

zainstalowanej mocy 12 gigawatów (GW) w ponad 80 krajach, falowniki GoodWe są używane 

na całym świecie. 

 

Więcej o IBC SOLAR 

IBC SOLAR jest wiodącym globalnym dostawcą rozwiązań i usług dla urządzeń fotowoltaicznych i 

magazynowania energii. Firma oferuje kompletne systemy solarne, a jej portfolio obejmuje całą gamę 

produktów, od planowania do przekazywania gotowych systemów fotowoltaicznych. Asortyment obejmuje 

parki słoneczne, systemy magazynowania na potrzeby własne dla przedsiębiorstw komercyjnych i 

prywatnych gospodarstw domowych, systemy fotowoltaiczne off-grid oraz rozwiązania hybrydowe z 

silnikiem diesla. Jako projektant i generalny wykonawca, IBC SOLAR realizuje i przedstawia na rynku 

duże projekty solarne na całym świecie. Kompleksowe rozwiązania począwszy od planowania aż po 

ostatnie szczegóły gotowej instalacji gwarantują najwyższą jakość dla wszystkich projektów i skutkują 
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zainstalowaniem ponad 4,7 gigawatów mocy na całym świecie. IBC SOLAR współpracuje blisko z siecią 

Partnerów Premium i wspiera ich własnym oprogramowaniem do planowania i projektowania systemów 

on-grid, w tym systemów magazynowania energii. IBC SOLAR oferuje indywidualne pakiety dla 

dostawców energii,  administracji publicznej oraz dostawców rozwiązań fotowoltaicznych. Firma zapewnia 

najlepszą możliwą wydajność parków słonecznych poprzez zarządzanie i nadzór techniczny. 

 

Firma IBC SOLAR została założona w roku 1982 w Bad Staffelstein przez Udo Möhrstedta, który zarządza 

firmą na stanowisku prezesa zarządu do dziś. Kompleksowe rozwiązania solarne, od planowania po 

sfinalizowanie instalacji jest pionierski pomysł w dziedzinie transformacji energetycznej w Niemczech , 

który znajduje szczególe zastosowanie w rozwoju projektów energetycznych z planowanymi własnymi 

publicznymi parkami słonecznymi. Firma współpracuje na arenie międzynarodowej z licznymi firmami 

regionalnymi, biurami sprzedaży i firmami partnerskimi w ponad 30 krajach. 

 

Więcej o GoodWe 

GoodWe jest wiodącą, strategicznie myślącą firmą, która koncentruje się na badaniach, produkcji 

falowników PV oraz rozwiązaniach służących magazynowaniu energii.  

 

Znajdując się na liście  top 10 największych producentów falowników słonecznych na świecie w 2019 roku, 

rankingu autorstwa Bloomberg IHS & Wood Mackenzie, GoodWe mierzy swój sukces sukcesami swoich 

klientów, identyfikując oraz integrując najbardziej zaawansowane komponenty i technologie oraz 

zapewniając niezrównaną obsługę klienta. 

GoodWe zintegrowała system serwisów przedsprzedażowych, sprzedażowych i posprzedażowych i 

założyła centra serwisowe na całym świecie. Firma opracowała koncepcję warsztatów, mających na celu 

zapewnienie globalnego wsparcia dla wszystkich klientów, w tym doradztwo projektowe, szkolenia 

techniczne, wsparcie na miejscu i obsługę posprzedażną.  

 

Jako stabilna, rentowna firma, GoodWe zbudowała swoją reputację biznesową na drodze trwałego 

wzrostu na wszystkich rynkach, na których działa. Rozsądne podejście wzrostu strategicznego krok po 

kroku i konsolidacja zapewnia trwałość, rentowny wzrost oraz zwiększenie udziału w rynku; jest to model 

biznesowy, który został również przejęty przez niektóre z największych światowych firm energetyki 

odnawialnej.  

 

 

Kontakt z mediami: 

GoodWe Europe GmbH 

Richard Kieber (Marketing EMEA) 

Fürstenrieder Strasse 279a 

Telefon komórkowy: +49 (0)162 79 56 357 

richard.kieber@goodwe.com 

 

IBC SOLAR AG 

Annika Bloem (rzecznik prasowy) 

Am Hochgericht 10 

DE-96231 Bad Staffelstein, Niemcy 

Tel.: +49 9573 / 92 24 782 

presse@ibc-solar.de 
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