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„Bądź z LIGUM” -Jakość Obsługi Klienta na najwyższym poziomie sprawdź jak ją sobie zapewnić! 

Celem błyskawicznego reagowania i optymalnego dopasowania do potrzeb i oczekiwań Klientów, zmierzającego 

do utrzymania nieprzerwanej komunikacji prezentujemy oficjalne kanały dystrybucji oferowanych przez LIGUM 

usług i produktów. Dzięki wielokanałowości sprzedaży nasi Klienci mogą składać zapytania ofertowe, zamówienia 

z wykorzystaniem najwygodniejszego dla siebie sposobu komunikacji bezpośredniej lub za pośrednictwem 

partnerów działających w regionach. Każdy z kanałów gwarantuje najwyższą jakość obsługi. 

Zapraszamy do: 

➢ Biura Obsługi Klienta: wysyłając zapytanie ofertowe na adres bok@ligum.pl masz pewność że 
kontaktujesz się bezpośrednio z Centralą LIGUM i zostaniesz obsłużony przez zespół fachowców z Działu 
Handlu i Marketingu: 

Seweryn Talkowski 
Menadżer Handlowy  
HANDEL i MARKETING  
Mobile: +48/793 109 101 
Email: s.talkowski@ligum.pl 

Błażej Kopcik 
Koordynator Handlowy  
HANDEL i MARKETING  
Mobile: +48/668 642 845 
Email: b.kopcik@ligum.pl 

Janina Witrykus-Depta 
Koordynator Handlowy  
HANDEL i MARKETING  
Mobile: +48/795 485 292 
Email:  j.witrykus-depta@ligum.pl 

➢ Obsługa Regionów: kontaktując się z naszymi doświadczonymi Regionalnymi Menadżerami Sprzedaży, 

oprócz profesjonalnej obsługi zyskujesz możliwość bezpośredniego kontaktu i możliwość odwiedzin RMS 

w Twoim zakładzie: 
Marcin Staszkun 
Regionalny Menadżer Sprzedaży 
REGION PÓŁNOCNY 
Mobile: +48/668 142 183 

Email: m.staszkun@ligum.pl 

Bogdan Skowronek 
Regionalny Menadżer Sprzedaży 
REGION POŁUDNIOWY 
Mobile: +48/883 939 200 
Email: b.skowronek@ligum.pl  

➢ Kraje Bałtyckie, Rosja, Białoruś - autoryzowanego partnera sprzedaży wyrobów i usług LIGUM dla branży 

meblarskiej. To nie tylko pomoc w zakresie doboru walców czy sleeves dla Twojej maszyny ale cała paleta 

usług świadczonych przez PROEXPORT w Twoim 

regionie. 

Antoni Żywicki 
Telefon: +48 22 300 12 35 
Mobile: +48/600 352 807  
Email: info@proexport.pl   
WWW.PROEXPORT.PL  
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Naszym priorytetem jest zapewnienie aby nasi Klienci byli zadowoleni z oferowanych przez nas 

towarów i usług. Chcemy Państwa wysłuchać, zrozumieć, doradzić i pomóc. Bezpośredni kontakt 

to pewność ceny oraz najwyższa jakość obsługi LIGUM.  

 
 
 
Z poważaniem 
Seweryn Talkowski 
Menadżer Handlowy             
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