
 

 

SUZOHAPP 
1743 Linneman Road 
Mt. Prospect, IL 6056, USA 

 
T: +1 (847) 593-6161 
F: +1 (800) 593-4277 

 
E: info@suzohapp.com 

suzohapp.com 

 

For immediate release 

 

Date: April 10, 2018 

 

Firma SUZOHAPP przejmuje główne linie produktów Coinco, światowego lidera w 
projektowaniu i produkcji rozwiązań płatniczych  
 

• Przejęcie znacznie rozszerza ofertę produktów SUZOHAPP  

• Dostarcza bardziej kompletne, oparte na technologii rozwiązania dla klientów z branży Vending  

• Poprawia możliwości komercyjne, inżynieryjne i operacyjne 

 

Mount Prospect, Illinois - SUZOHAPP ogłosiła dzisiaj, ukończenie procesu zakupu podstawowej i 
bezgotówkowej linii produkcyjnej Coinco, światowego lidera w projektowaniu i produkcji rozwiązań 
płatniczych dla branży Vending, z siedzibą w St. Louis w stanie Missouri.  

Założona w 1958 r. Firma Coinco była liderem rozwoju produktów, dostarczając na rynek szeroką 
gamę rozwiązań płatniczych wzbogacając go między innymi o dobrze znane rozmieniarki monet, 
odbiorniki banknotów, czytniki kart i technologię bezgotówkową. Do portfolio SUZOHAPP zostaną 
dodane nowe ważne pozycje, takie jak rozmieniarka Vantage VR6 czy linia bezgotówkowego 
systemu płatniczego Iris.  

Marka Coinco, ze swoją ogromną siłą, odniosła duży sukces na rynku USA. SUZOHAPP 
wykorzystując znaczące zasoby i globalny zasięg, szczególnie w Europie, gdzie charakteryzuje ją  
bardzo dobrze rozwinięta dziedzina Vending, ma nadzieję na odtworzenie podobnego osiągnięcia na 
rynkach międzynarodowych.  

Serwis Coinco w Ameryce nadal będzie funkcjonował i wspierał istniejącą sieć serwisową Coinco, 
która w dalszym ciągu będzie obsługiwana przez Coin Acceptors Inc.  

"Przejęcie linii produktów Coinco jest ważne dla SUZOHAPP. Dzięki niemu możemy zapewnić naszym 
klientom Vending bardziej kompletną, opartą na technologii, globalną ofertę produktów. Pod 
przewodnictwem Jacka Thomasa Coinco zyskało dobrą reputację na rynku w zakresie dostarczania 
innowacyjnych i niezawodnych rozwiązań w zakresie płatności. Z niecierpliwością czekamy na 
kontynuację tego dziedzictwa"- powiedział Drew Scielzo, dyrektor generalny SUZOHAPP, "Witamy 
zespół Coinco w grupie SUZOHAPP."  
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W ramach przejęcia firma SUZOHAPP zatrudniła także kluczowych pracowników komercyjnych, 
inżynieryjnych i operacyjnych od Coinco, aby zapewnić doskonałe wsparcie wszystkim nowym i 
obecnym klientom. Jednym z kluczowych pracowników firmy jest Ron Manne, nowy wiceprezes 
SUZOHAPP ds. Sprzedaży i marketingu marki Coinco. "Jesteśmy podekscytowani, przyłączeniem do 
grupy SUZOHAPP oraz mamy nadzieję przyczynić się do rozwoju firmy i nieustannego sukcesu", 
powiedział Manne. 

 
 
 
Informacje o firmie SUZOHAPP  
 
SUZOHAPP jest firmą technologiczną dostarczającą oprogramowanie i sprzęt do automatyzacji 
zarządzania pieniędzmi oraz rozwiązania z zakresu samoobsługi ponad 25 000 klientom na całym 
świecie.  Technologia SUZOHAPP umożliwia automatyzację klientom działającą na różnych rynkach 
docelowych, w tym sprzedaży detalicznej, transportu, gier, bankowości, automatów sprzedających 
i rozrywki.  Rozwiązania SUZOHAPP obejmują wpłaty gotówki, recykling, systemy realizacji 
transakcji i płatności, a także szereg technologii z zakresu samoobsługi.  Firma SUZOHAPP zatrudnia 
przeszło 1100 pracowników w 19 krajach, a jej sieć sprzedawców obejmuje ponad 100 krajów. 
Więcej informacji można znaleźć w witrynie www.suzohapp.com. SUZOHAPP jest własnością 
podmiotów stowarzyszonych ACON Investments, L.L.C., firmy zajmującej się międzynarodowymi 
inwestycjami kapitałowymi z siedzibą w Waszyngtonie w stanie D.C., która zarządza kapitałem o 
wartości ok. 5,5 mld USD. Więcej informacji można znaleźć w witrynie www.aconinvestments.com 
 
 
Osoba do kontaktów z mediami 
Stella Burgi, Kierownik marketingu SUZOHAPP na region EMEA  
stella.burgi@suzohapp.nl 
+ 39 335 8780544 
 


