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W 
skład spółki MMR Group Pol-
ska wchodzą, tak jak dotych-
czas, trzy jednostki bizneso-
we: MMR Group TransComfort, 

MMR Group PrintSolutions (wcześniej 
PHOENIX Xtra Print Polska) oraz MMR 
Group MediaTransfer (wcześniej TTM 
Technologia Transferu Mediów). MMR 
Group jest naturalną kontynuacją dzia-
łalności w służbie polskiej branży 
przemysłowej i poligraficznej oraz ma-
nifestuje dalsze plany rozwoju w myśl 
dewizy „Wdrażamy technologię, do-
starczamy wartość” / „Implementing 
technology, delivering value”. 

Modyfikacja nazwy i proces re-
brandingu są konsekwencją rozwoju, 
wyrażają biznesową siłę i długoletnią 
prezencję na rynku polskim. Na po-
czątku w centrum działalności firmy 

M&MR Trading Polska Sp. z o.o.  
– od dzisiaj MMR Group Polska Sp. z o.o.
Rebranding firmy

Z dniem 24 sierpnia 2021 r. M&MR Trading Polska sp. z o.o. zmie-
niła dotychczasową nazwę firmy na MMR Group Polska sp. z o.o. 
Proces zmiany nazwy został połączony z rebrandingiem firmy. 

była sprzedaż wyłącznie produktów, 
których najwyższy standard i tech-
nologia były bodźcem do skompono-
wania kompleksowej oferty systemu. 
Na przestrzeni 30 lat przeobraziła 
się z firmy handlowej w niezależnego 
oferenta kompleksowych i kompaty-
bilnych produktów, usług, systemów 
i własnych marek. MMR Group wyszła 
z roli dystrybutora, aby stać się eks-
pertem, doradzać i wyznaczać nowe 
drogi. Nowe logo odzwierciedla trzy 
filary działalności grupy, jest wyrazem 
dynamiki i nowoczesności. Podkreśla 
doświadczenie i ewolucję biznesową.  

MMR Group konsekwentnie podąża 
za swoją wizją tworzenia kompletnych 
systemów produktów i usług. Jednost-
ki biznesowe grupy są skupione na 
zrównoważonym i odpowiedzialnym 

rozwoju – kumulacji nowych rynków, 
poszerzaniu portfolio, doradztwie oraz 
doskonaleniu strategii komunikacyj-
nej, które klientom, pracownikom czy 
środowisku będą przynosiły wymierne 
korzyści i wartości. Jest to szczególnie 
ważne teraz, gdy przemysł rozwija się 
w tempie więcej niż dynamicznym, 
kiedy pojawiają się nowe technologie 
i wymogi rynkowe, a przy tym zupełnie 
inne ryzyka i zagrożenia. 

MMR Group dziękuje za dotychcza-
sowe zaufanie i jednocześnie zapra-
sza do dalszej współpracy. 

Osoba do kontaktu w przypadku 
pytań lub potrzeby dodatkowych in-
formacji:
Joanna Kosterska,  
Advertisement  
and Public Relations Manager 
joanna.kosterska@mmrgroup.pl,  
+48 605 231 307 
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Nowe logo, 
te same wartości

PHOENIX Xtra Print Polska – od dzisiaj MMR Group PrintSolutions
Zmiana w MMR Group PrintSolutions jest naturalną kontynuacją działalności w służbie polskiej branży poligraficznej oraz 
manifestuje dalsze plany rozwoju w myśl dewizy: „Wdrażamy technologię, dostarczamy wartość“ / „Implementing technology, 
delivering value“. 
Modyfikacja nazwy i proces rebrandingu są konsekwencją rozwoju, wyrażają biznesową siłę i długoletnią prezencję na polskim 
rynku. Na początku w centrum działalności firmy była sprzedaż wyłącznie produktów, których najwyższy standard i technolo-
gia były bodźcem do skomponowania kompleksowej oferty systemu. MMR Group przeobraziła się na przestrzeni 30 lat z firmy 
handlowej w niezależnego oferenta kompleksowych i kompatybilnych produktów, usług, systemów i własnych marek. Firma 
wyszła z roli dystrybutora, aby stać się  ekspertem, doradzać i wyznaczać nowe drogi. 
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