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UNIWERSYTET WARSZAWSKI JAKO PARTNER
ENTERPRISE EUROPE NETWORK
Uniwersytet Warszawski od 2008 roku jest partnerem największej
na świecie sieci wspierania naukowców i MŚP w internacjonalizacji
i podnoszeniu swojego potencjału innowacyjnego. Biuro Enterprise
Europe Network działające w ramach DELab UW jest jednym z ponad
600 ośrodków ściśle współpracujących ze sobą na całym świecie.
Dzięki tej bliskiej współpracy wymiana informacji na temat potrzeb
klientów sieci przynosi wymierne korzyści w budowaniu silnej pozycji
polskich naukowców i MŚP na rynkach światowych.
Ten katalog przedstawia naszych najaktywniejszych klientów,
zapraszamy do poszerzenia tego grona.

UNIVERSITY OF WARSAW AS AN ENTERPRISE
EUROPE NETWORK PARTNER
Since 2008 University of Warsaw is a Partner of world’s biggest network
for supporting researchers and SMEs in building innovation potential
and internationalisation process. Enterprise Europe Network office at
UW’s Digital Economy Lab is one among over 600 offices cooperating
closely in the whole world.
Due to close cooperation, the exchange of knowledge of clients’
needs brings significant results in building strong position of Polish
researchers and SMEs on the global market.
This publication presents the most respected clients of EEN DELab UW
office, please feel welcome to become one.

ZESPÓŁ ENTERPRISE EUROPE NETWORK
ZAWSZE GOTOWY DO POMOCY!
ENTERPRISE EUROPE NETWORK TEAM
IS ALWAYS WILLING TO HELP!

WSPIERAMY AMBITNE MŚP!
WE SUPPORT AMBITIOUS SMES!
Szukasz zagranicznych partnerów handlowych lub
technologicznych? Jeśli zamierzasz rozpocząć działalność
na zagranicznych rynkach, potrzebujesz sprawdzonych
i wiarygodnych partnerów i kontrahentów. Pomożemy Ci
ich znaleźć.
Potrzebujesz dodatkowych funduszy na rozwój
przedsiębiorstwa? Wiele firm, w tym MŚP, nie posiada
odpowiednich środków, aby efektywnie wykorzystać
innowacyjne pomysły lub technologie, dlatego dofinansowanie
ze źródeł zewnętrznych bywa niezbędne. Informujemy
o możliwych rozwiązaniach finansowych dostępnych na rynku
lokalnym oraz na terenie UE.
Poszukujesz nowych technologii? Jeśli myślisz o rozwoju swojej
działalności, potrzebujesz nowoczesnych rozwiązań. Możemy
Ci pomóc – nawet, jeśli nie masz jeszcze sprecyzowanych
oczekiwań.
Planujesz prace badawczo-rozwojowe? Udział w finansowanym
ze środków unijnych projekcie badawczym jest doskonałym
sposobem zwiększenia konkurencyjności Twojego
przedsiębiorstwa. Wiemy, jak przystąpić do takich projektów
i jak je prowadzić.
Własność intelektualna i patenty? To nie problem. Pomożemy Ci
ochronić pomysły oraz wykorzystać potencjał technologiczny
i wiedzę Twojej firmy.
Nie czekaj! Zgłoś się do nas!
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Are you looking for foreign business or technology partners?
Do you intend to start your business abroad? Do you need
proven and reliable partners and contractors? We will help you
to find one.
Do you need additional funds to develop your company?
Many companies, including SMEs, don’t have adequate funds
to implement innovations and new technologies. This is why
the external funds could be necessary. We will help you to find
external funds available localy and in European scale.
Are you looking for new technologies? If you are thinking about
expanding you business, you need new solutions. We will help
you even if your expectations are not precise yet.
Do you need research and development? Being a part of
international research project financed by European Union is
an excellent way to increase your competitiveness. We know
how to find accurate projects and how to apply for it.
Intellectual Propery Rights? Patents? It’s not a problem. We
will help you to protect your ideas and take advantage of your
technological potential and know-how.
Don’t wait! Contact us!
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www.ctservice.com.pl; www.antyposlizgowa.com

C.T. Service SA
Anna Zielińska
Asystentka Zarządu
annazielinska@ctservice.com.pl
sekretariat@ctservice.com.pl
+48 22 750 20 66
ul. Jedności 9
05-506 Lesznowola

Firma C.T. Service została założona w 2003 roku. Jest producentem i wyłącznym
właścicielem opatentowanej impregnacji przeciwpoślizgowej, czyszczenia
i usuwania kamienia z ceramicznych, kamiennych i betonowych powierzchni
podłogowych. Firma chce współpracować z dystrybutorami, partnerami
biznesowymi i franczyzobiorcami.

C.T. Service was established in 2003. C.T Service is a manufacturer and exclusive
owner of patented anti-skid impregnation, cleaning and descaling of ceramic, stone
and concrete floor surfaces. The company is looking to cooperate with distributors,
business partners, and franchisees.

Firma produkuje:

The company is a long-term manufacturer of innovative, patented anti-skid
technology as well as:

•

preparaty antypoślizgowe do podłóg kamiennych, ceramicznych i betonowych,

•

Anti-slip preparations for stone, ceramic and concrete floors,

•

hydrofobowe i wodoodporne impregnaty,

•

Water-repellent and water-repellent impregnants,

•

impregnaty betonu, betonu architektonicznego, ceramiki i kamienia naturalnego,

•

•

impregnaty anty-graffiti,

Concrete and concrete impregnation, architectural concrete, ceramics and
natural stone,

•

odplamiacze oleju.

•

Anti-graffiti impregnants,

•

Oil stain remover,

•

Cleaning and descaling services,

•

Trading in specialized tools and chemicals for the aerospace and automotive
industries.

Firma świadczy ponadto usługi doczyszczania i odkamieniania powierzchni, a
także zajmuje się handlem specjalistycznymi narzędziami i chemią dla przemysłu
lotniczego i motoryzacyjnego.
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wwwdronebs.pl • www.facebook.com/DroneBusinessSolutions • https://www.instagram.com/dronebs

DBS s.c.
Kacper Wronowski
Wspólnik
+48 509 742 228
Piotr Szczepanik
Wspólnik
+48 880 605 232
sales@dronebs.pl
ul. Telimeny 8
04-965 Warszawa

Drone Business Solutions (DBS) to firma świadcząca usługi na rynku budowlanym
infrastruktury drogowej oraz kolejowej przy użyciu technologii bezzałogowych
statków powietrznych (BSP), nowoczesnych metod pomiarów fotogrametrycznych
oraz teledetekcyjnych. DBS dostarcza klientom szeroki wachlarz materiałów, takich
jak: seryjne zdjęcia z powietrza, ortofotomapy, numeryczne modele pokrycia oraz
powierzchni terenu, chmury punktów, oraz modele 3D. Do materiałów dołączane są
raporty zawierające wyliczenia powierzchni lub objętości obiektów. Firma posiada
także doświadczenie z algorytmami, które automatycznie rozpoznają obiekty,
kształty i kolory na fotografiach.
Wszystkie materiały wykonywane są według obowiązujących przepisów i standardów
z bardzo wysoką dokładnością.
DBS korzysta z bezzałogowych statków powietrznych własnej produkcji, które
znajdują się także w ofercie sprzedażowej dla klientów, którzy chcą pozyskiwać
materiały we własnym zakresie.
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Drone Business Solutions (DBS) is a company which provides services on a
construction market for road and railway infrastructure with unmanned aerial
vehicles (UAVs) and modern methods of photogrammetric and remote sensing
measurements. DBS delivers to clients a wide range of materials such as serial
photos from the air, orthophotomaps, digital elevation and terrain models, point
clouds and 3D models. Reports containing calculations of areas and volumes of the
objects are attached to the aerial materials. Also, the company have experience with
algorithms that automatically recognize objects, shapes and colors in photographs.
All materials are gained according to regulations and standards with very high
accuracy.
DBS uses its own production unmanned aerial vehicles which are also placed into
the sales offer for clients which like to acquire materials on their own.
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www.dobra-energia.eu

DOBRA ENERGIA Rafał Odrobiński
Rafał Odrobiński
Dyrektor zarządzający, właściciel
+ 48 501 395 575
rafal@dobra-energia.eu
ul. Grzybowska 39/1519
00-855 Warszawa

Firma DOBRA ENERGIA Rafał Odrobiński świadczy kompleksowe doradztwo środowiskowe związane
z procesem inwestycyjnym i poinwestycyjnym. Firma skupia zespół ekspertów ze wszystkich dziedzin
inżynierii i ochrony środowiska posiadających ponad 15-letnie doświadczenie w branży doradczej.

DOBRA ENERGIA Rafał Odrobiński offers complex consulting services related to
the environment investment process. The company is supported by the team
expertised in engineering and environment protection with 15 years of experience.

W zakres usług firmy wchodzą następujące działania:

The company offers:

1. Porealizacyjne monitoringi środowiskowe; ornitologiczny, chiropterologiczny lub inne,
jeżeli są wymagane.
2. Analizy porealizacyjne i monitoringi; akustyczne, zjawiska migotania cienia.
3. Nadzory przyrodnicze podczas prac budowlanych i montażowych, jeżeli taka
konieczność wynika z zapisów decyzji, a także opinie przyrodnicze dopuszczające
rozpoczęcie prac budowlanych.
4. Nowe inwestycje OZE; farmy PV, biogazownie, elektrownie na biomasę, instalacje
kogeneracyjne, odwierty geotermalne i oczywiście farmy wiatrowe.
5. Wykonawstwo w zakresie mikroinstalacji PV, od 1 do 50kW bez pozwolenia na
budowę na budynkach mieszkalnych oraz halach produkcyjnych.
6. Wykonanie audytów dokumentacji środowiskowych, a także technicznych i
prawnych dla przedsięwzięć OZE wymienionych powyżej. Wszelkie niezbędne
doradztwo podczas procesu inwestycyjnego.

1. Ex-post investment environment, ornithological and chiropterological monitoring,
2. Acoustic and shadow flicker issues monitoring,
3. Environmental supervisions on construction works and environmental decisions
for construction works permission,
4. Renewable energy sources – new investitions, PV farms, biogas plants, biomass
plants, cogeneration installations , geothermal drilling and wind farms,
5. PV execution from 1 to 50 kilowatts (no building permission needed) on
residential buildings and production halls,
6. Environmental documentation audits and technical and law audits related to all
environmental investition processes.
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www.eshopscenter.eu

Eshopscenter
Sławomir Kowalski
s.kowalski@kowalskimark.com.pl
+48 509 674 504
kontakt@eshopscenter.eu

eshopscenter.eu

Eshopscenter to nowoczesna platforma sprzedażowa, która daje wytwórcom
produktów różnych branż z wielu krajów Europy i świata możliwość dotarcia do
polskiego klienta. Platforma zapewnia najwyższej jakości obsługę klienta,
a także obsługę procesów sprzedażowych e-commerce. Każdy sprzedawca może
wykorzystać marketingową siłę portalu sprawiając, że jego produkty staną się
rozpoznawalne na rynku polskim.
Eshopscenter stale się rozwija zarówno pod względem technicznym, jak i pod
względem pozyskiwania nowych klientów. W swojej dotychczasowej działalności
nawiązaliśmy współpracę m.in. z firmami z Niemiec, Węgier, Wielkiej Brytanii czy
Włoch. Prowadzimy również rozmowy z kolejnymi, potencjalnymi parterami
z różnych stron świata.
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Będzymin, ul. Główna 71
09-300 Żuromin

Eshopscenter is a sales platform operating at https://eshopscenter.eu/ address.
It gives the manufacturers of various branches from many countries of Europe and
the world, opportunity to reach the Polish customers. At the same time, thanks to
this modern platform, the e-commerce sales processes and highest quality customer
service is assured.
The portal is in a state of permanent development both technically and in terms
of acquiring new customers. Every seller can use its marketing power making its
own products become recognizable on the Polish market. In our current activity we
have been able to established cooperation with companies from such countries as
Germany, Hungary, Great Britain or Italy. There are also talks with other potential
partners from different parts of the world.
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www.ilearn3d.com • www.facebook.com/ILearn3D-1967607649993770

I Learn 3D Sp. z o.o.
Salah Nabil
CEO
+48 796 746 529
salah@ilearn3d.com
biuro@ilearn3d.com
ul. Nowy Świat 27A lok. 31
00-029 Warszawa

Ilearn3D jest polskim reprezentantem szwajcarskiej firmy AB3DLabs, działającym
w obszarze innowacji oraz oprogramowania do projektowania 3D w celu wspierania
rozwoju tej technologii. W AB3DLabs opracowujemy zarówno programy edukacyjne
3D dla szkół podstawowych i średnich, bazujące na STEAM (Science, Technology,
Engineering, Art, Mathematics), jak i powszechnie dostępne kursy. Ilearn3D jest
w posiadaniu patentu, który sprawia, że nasze programy są niezwykle proste i łatwe
w obsłudze.
Wartości firmy:
Edukacja jest naszym priorytetem. Chcemy ją rozwijać tak, by dzieci mogły uczyć się
przez zabawę, czerpiąc z tego radość.
Misja firmy to:
•

wprowadzenie do wszystkich szkół nowego podejścia, alfabetu do projektowania
3D - łatwego do przyswojenia i stosowania,

•

dostarczenie platformy dla szkół do edukacji oraz druku 3D,

•

upowszechnienie dostępu do modelowania 3D przy pomocy oprogramowania
umożliwiającego stopniowy rozwój umiejętności od podstawowych do
zaawansowanych.
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Ilearn3D is a Polish representative of a Swiss company AB3DLabs, operating in
the field of innovation and 3D design software to support the development of
this technology. At AB3DLabs, we develop both 3D educational programs for
primary and secondary schools based on STEM as well as widely available courses.
Our company is in possession of a patent that allows the unique simplicity and
unprecedented ease of use of our programs.
We value the top education and we thrive to make it fun, and to make kids enjoy
their time learning.
Our mission is to spread the knowledge of 3D printing and try to get rid of the gap
between education and technology. 3D Innovation Educations goal is to implement
our STEAM-based curriculum in all public and private schools.
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www.japfashion.pl • www.instagram.com/japfashion.pl

Z&JAP Sp. z o.o.
Justyna Petelicka
Projektant/Designer
+48 787 541 952
jap@japfashion.pl

JAP to marka modowa, założona w 2013 roku, tworząca autorskie kolekcje wysokiej
jakości ubrań.

JAP - fashion brand, founded in 2013, creating author’s collections of high quality
clothes.

Ubrania JAP są starannie szyte w Polsce, z wykorzystaniem najlepszych rodzajów
certyfikowanych materiałów, jak jedwab, bawełna, wiskoza, skóra naturalna,
kaszmir i wiele innych. Charakterystycznymi elementami projektów są ręczne
zdobienia, hafty, które wzbogacają artystycznie kolekcje. W kolekcjach
pojawiały się ręcznie malowane suknie.

JAP clothing, is sewn with care in Poland, using the best types of certified materials
such as silk, cotton, viscose, natural leather, cashmere and many more.

Marka JAP dwukrotnie z sukcesem prezentowała swoje kolekcje podczas
Berlin Fashion Week. Zaprezentowana została kolekcja wieczorowa haute
couture, jak również odzież pret-a-porter.
Projekty JAP są skierowane do świadomych mody kobiet, poszukujących
oryginalnego designu.
Ubrania były publikowane w wiodących magazynach branżowych, są
również chętnie noszone przez celebrytów i osobowości mody.
Dla urozmaicenia oferty, marka tworzy kolekcje z linii JAP kids, skierowane do
dzieci, oraz JAP mother&daughter, są to takie same modele w dziecięcych
i dorosłych rozmiarach.
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The characteristic elements of the projects are hand embellishmets, embroideries
that enrich artistically the collections. The collections featured hand-painted dresses.
The JAP brand twice successfully presented its collections during the Berlin Fashion
Week. The haute couture collection was presented as well as the pret-a-porter
clothing.
JAP clothes are aimed at fashion conscious women seeking original design.
Clothes were published in leading industry magazines, they are also worn by
celebrities and fashion personalities.
To make the offer more varied, the brand creates collections directed for children,
JAP kids line, and JAP mother & daughter line, these are the same models of dresses
in children’s and adult sizes.
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www.jawar.com.pl • www.facebook.com/Jawar-1381934682118388

JAWAR
Paweł Jarzyński
CEO
pawel.jarzynski@jawar.com.pl
handel@jawar.com.pl
+48 23 672 2416
ul. Sońska 89
06-400 Ciechanów

Należymy do europejskiej czołówki producentów systemów kominowych. Wyroby
firmy można podzielić na następujące grupy:

We are one of the leading European producers of chimney systems. Products of the
company can be divided into the following groups:

1. Ceramika kominowa izostatycznie prasowana: jesteśmy jednym z zaledwie kilku
w Europie producentów nowoczesnej ceramiki izostatycznej do kominów.

1. Isostatically pressed chimney ceramics: we are one of the few producers in Europe
of the modern isostatic chimney ceramics.

2. Perlitowe pustaki kominowe: jesteśmy pierwszą w Europie firmą, która produkuje
pustaki kominowe na baize perlitu ekspandowanego.

2. Perlite chimney blocks: we are the first company in Europe to produce chimney
blocks from expanded perlite.

3. Ceramiczne systemy kominowe: na bazie własnej ceramiki, produkujemy liczne
systemy kominowe, dostosowane do różnych technik grzewczych. Posiadamy
rozwiązania do kotłów kondensacyjnych, kotłów na paliwa stałe i kominków,
rozwiązania z doprowadzeniem powietrza, kominy wielopodłączeniowe, jak również
uniwersalne kominy do domów jednorodzinnych.

3. Ceramic chimney systems: Based on our own chimney ceramics, we manufacture
numerous modern chimney systems, customized for various heating techniques. We
have chimney solutions for condensation boilers, solid fuel boilers and fireplaces, air
supplied solutions, multiple-connection chimneys, as well as universal chimneys for
single-family houses.

4. Stalowe kominy i wkłady kominowe: Produkujemy kominy izolowane, wkłady
kominowe i przewody elastyczne dla wielu rynków europejskich.

4. Stainless steel chimneys and liners: We are producing insulated chimneys, flexible
and rigid liners for many markets.
•
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www.trilac.pl • www.ecomer.net.pl • www.krotex.pl • www.facebook.com/dziecimam

Krotex Phram Sp.z.o.o Sp.k
Maria Jaromska
Specjalista ds. Marketingu
6676544223
mjaromska@krotex.pl
poczta@krotex.pl
+48 22 669 14 19
ul. Dostępna 56
01-490 Warszawa

Jesteśmy polską firmą farmaceutyczną działającą już 27 lat i uczestniczącą
w tworzeniu rynku farmaceutycznego.
Specjalizujemy się w wytwarzaniu leków, wyrobów medycznych oraz suplementów
diety.
Szczególną uwagę przywiązujemy do wytwarzania produktów wysokiej jakości
odpowiadającym najwyższym standardom farmaceutycznym i technologicznym.
Skuteczność działania oferowanych przez nas produktów jest potwierdzone w wielu
badaniach naukowych.

Krotex Pharm is a polish pharmaceutical company with 27 years of experience. It was
one the first firms that was participating in the creation of a polish pharmaceutical
market.
Krotex Pharm is specializing in production of OTC drugs, medical devices as well as
food supplements.
Our mission is to provide products of highest quality that meets the highest
pharmaceutical and technological standards. The effectiveness of our products is
supported by numerous clinical studies.

Współpracujemy z profesjonalistami, przede wszystkim z autorytetami w dziedzinie
farmakologii, medycyny i dietetyki.

Regularly we are collaborating with professionals, and especially with authorities in
pharmacology, medicine and dietetics.

W naszym portfolio znajdują się innowacyjne produkty o szerokim zakresie
zastosowania: od probiotyków i witamin, poprzez preparaty wykazujące działanie
immunomodulujące, skończywszy na produktach wspierających pracę mózgu.
Do najbardziej znanych marek należą trilac, ecomer oraz helsi, aquamer i
anticholesteran. Nasze produkty otrzymały wiele wyróżnień i nagród. Szczególnie
dumni jesteśmy z ostatnio przyznanej – Grand Prix Farmacji preparatowi trilac20
w 2018 roku, a w roku 2019 nagrodę otrzymał trilac lek OTC.

Company’s portfolio consists of innovative products that are widely used: starting
from probiotics and vitamins, through formulations that have immunomodulatory
effects, ending on products supporting brain functioning. Our most popular
products are: trilac, ecomer, as well as helsi, aquamer and anticholesteran. Our
prducts received many prizes and awards. We are very proud from the most recent
ones: Grand Prix Farmacji 2018 for trilac20, and Grand Prix Farmacji 2019 for trilac
OTC.
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www.medbryt.com.pl

P.P.U. Medbryt Sp. z o.o.
office@medbryt.com.pl
+48 22 846 55 94
+48 22 846 22 00
ul. Cylichowska 3,
04-769 Warszawa

Firma Medbryt istnieje od 1991 roku i jest jedynym polskim producentem oraz
dystrybutorem innowacyjnej aparatury do aerozoloterapii. Dzięki doświadczonemu
zespołowi tworzymy nowoczesne urządzenia na miarę naszych czasów oraz oczekiwań
klientów.
W ostatnich latach opracowaliśmy nowoczesne, programowalne inhalatory, takie jak:
•

TAJFUN – inhalator ultradźwiękowy z możliwością wytwarzania termoaerozolu
i wibroaerozolu. Laureat złotego medalu na międzynarodowej wystawie wynalazców
i innowacji EUREKA 2005 w Brukseli;

•

MARIN – interaktywny (współpracujący z pacjentem) inhalator pneumatyczny
z możliwością wytwarzania wibroaerozolu oraz z unikalną funkcją wytwarzania
aerozolu tylko podczas wdechu pacjenta, co pozwala na olbrzymią oszczędność leku
oraz znacznie zwiększa efektywność terapii. Marin jest zdobywcą srebrnego medalu
na Międzynarodowych Targach Wynalazczości LEPINE 2010 we Francji.

Posiadamy System Jakości certyfikowany przez renomowaną jednostkę TÜV Rheinland,
która gwarantuje najwyższą jakość naszych wyrobów.
Ponadto nasza firma uczestniczy w licznych projektach celowych, których efektem są
urządzenia, takie jak spalarka igieł iniekcyjnych, czy obudowy do sensorów jonoczułych.
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Medbryt Company was established in 1991 and is the only Polish manufacturer and
distributor of innovative aerosol devices. Thanks to the experienced team we create
modern equipment to suit our times and expectations of our customers.
In recent years we have developed modern, programmable nebulizers, such as:
•

TAJFUN - ultrasonic nebulizer with the function of producing thermo-aerosol
and vibroaersol. Winner of the Gold Medal at the International Exhibition of
Inventions and Innovations EUREKA 2005 in Brussels.

•

MARIN - interactive (with a patient) pneumatic inhaler with the ability to
produce vibroaerosol and with unique function of producing aerosol only during
patient’s inhalation, which allows enormous drug savings and significantly
increases the effectiveness of therapy. Marin is the winner of the silver medal at
the International LEPINE 2010 Innovation Fair in France.

We have a Quality System certified by a reputable TÜV Rheinland unit, which
guarantees the highest quality of our products.
In addition, our company participates in numerous targeted projects, which result in
devices such as needle combustor or housing for ion-sensitive sensors.
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www.medyktim.pl

MEDYKTIM
Tomasz Leszczyński
tomasz.leszczynski@medyktim.pl
+48 606 892 690
ul. Świetlików 8 lok 62
01-389 Warszawa

Firma „MedykTiM”, zapewnia szkolenia z pierwszej pomocy oraz świadczy usługi tzw. wsparcia
medycznego już od ponad 15 lat. Siedziba firmy znajduje się w Warszawie, ale usługi dostępne są na
terenie całego kraju.
Jest to przedsiębiorstwo oferujące m.in. szeroką ofertę kursów pierwszej pomocy dla osób
indywidualnych, grup oraz firm. MedykTiM oferuje kursy dostosowane do potrzeb, oczekiwań,
doświadczenia i wcześniejszej wiedzy z zakresu udzielania pierwszej pomocy, dostosowanych
indywidualnie do ich profilu w oparciu o potencjalną analizę ryzyka.
Przez lata MedykTiM świadczył swoje usługi szerokiemu spektrum klientów, począwszy
od instytucji edukacyjnych na wszystkich poziomach (od przedszkoli po college’e i
uniwersytety), instytucji rządowych do dużych międzynarodowych korporacji,
z których wiele podpisało umowy z firmą MedykTiM, aby zapewniać długoterminowe,
regularne usługi szkoleniowe z zakresu pierwszej pomocy.
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The company „MedykTiM” has been providing first aid training and medical support
services for over 15 years. The company is located in Warsaw but is able to provide
its services across the territory in Poland.
It’s an enterprise, offering, among others, a broad range of first aid training courses
for the individual persons, the organized groups and for the companies.
MedykTiM offers courses tailor-cut to the customers’ needs, expectations,
experience, and previous first-aid knowledge, adjusted individually to their profile
on a case-by-case potential risk analysis.
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www.nutracevit.com • www.biohaskap.com • www.twitter.com/biohaskap

Nutracevit Sp. z o.o.
Małgorzata Jaszyk
Współwłaściciel/Co-owner
+48 604 627 018
info@nutracevit.com
ul. Giewont 38A
92-116 Łódź

Nutracevit jest polską firmą rodzinną założoną w 2014 roku.

Nutracevit is a family owned Polish company that started in 2014.

Uprawiamy i przetwarzamy ekologicznie certyfikowaną jagodę kamczacką (inaczej
haskap berry). Ten nowy superowoc jest pełen związków prozdrowotnych
(antocyjanów, irydioidów). Krzew wywodzi się z Japonii i Kamczatki, a jego
potencjalne zdrowotne właściwości opisał HP. Rupasinghe w Journal of
Functional Food w maju 2018.

We are both growers and processors of organic certified haskap berry/honeyberry.
This new supefruit is full of healthy compounds (anthocyanins, iridoids). Plant is
native to Japan & Kamchatka, its potential health benefits are described by H.P
Rupasinghe in Journal of Functional Food in May 2018.

Uprawiamy jagodę ekologicznie, bo wierzymy, że taki skarb można
uprawiać tylko zgodnie z naturą i bez środków chemicznych.
Nadzorujemy cały łańcuch produkcyjny od pola do finalnego produktu,
dzięki czemu zapewniamy jego najwyższą jakość. Ściśle współpracujemy
z Wydziałami Technologii Żywności w celu maksymalizacji poziomu
związków bioaktywnych, badamy je na każdym etapie powstawania
produktu. Zależy nam na ilości antyoksydantów jakie będą zawarte
w finalnym produkcie.

We grow haskap in organic way, as we believe that such a treasure can only be
grown in a natural way, without any chemical agents.We manage the whole chain
from the field to the final product with full transparency to deliver the best quality
products. In order to maximize antioxidants content we closely cooperate with
University Faculties of Food Sciences and examine bioactive compounds level on
each stage of the product development. We care much about antioxidants that will
be delivered in the final product.
Our unique BIOHASKAP® Vitality haskap super berry juice won Best New Product
Award at BIOFACH 2019 in drinks category.

Nasz wyjątkowy BIOHASKAP® Vitality haskap super berry sok NFC wygrał Best
New Product Award na targach BIOFACH 2019 w kategorii napoje.
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www.plotart.pl • https://www.facebook.com/plotart48

JM PLOTART
Michał Młot
+48 784 475 967
sklep@plotart.pl

PLOTART

Brzezinka 48,
05-480 Karczew

Firma JM PLOTART s.c. J.B. M.M. została założona z pasji i chęci rozwoju własnej marki
oraz w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie obróbki skrawaniem
w wielu branżach, m.in.: reklama, stolarstwo i design.

The JM PLOTART s.c. J.B. M.M. company was founded with passion and to develop its
own brand in response to the growing demand for machining in many industries,
including: advertisement, carpentry and design.

Posiadane doświadczenie i umiejętności umożliwiają nam profesjonalne
i wszechstronne realizowanie projektów od fazy pomysłu aż do finalnego produktu.

Our experience and skills enable us to carry out projects professionally and
comprehensively from the idea phase to the final product.

W swojej pracy wykorzystujemy technologię CNC, tj. maszyny sterowane
komputerowo. Produkowane przez nas elementy możemy wykonywać w
powtarzalnych seriach oraz z zachowaniem ścisłych tolerancji wymiarowych.

In our work, we use CNC technology: Computerized Numerical Control. The
components we manufacture can be made in repeatable series with strict
dimensional tolerances.

Frezujemy materiały drewnopochodne(np.: MDF, sklejka), a także kompozyty
(np.: plexi, PCV, dibond).

We mill wood-based materials (eg MDF, plywood) as well as composites (eg
plexiglass, PVC, dibond).

W związku ze wzmożonym zainteresowaniem na drewniane elementy dekoracyjne,
uruchomiliśmy własny sklep internetowy. Ponadto współpracujemy z innymi
e-sklepami, jak również dekoratorami wnętrz.

Due to the increased interest on wooden decorative elements, we have launched
our own online store. In addition, we cooperate with other e-shops as well as
interior decorators.
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www.rebuildconstruction.pl • www.facebook.com/rebuildconstructionpl

REbuild Sp z o.o
Rafał Perz
Dyrektor ds. Rozwoju i Marketingu
48 601 602 132
rp@rebuildconstruction.pl
ul. Pszczelińska 111
05-805 Otrębusy

Firma REbuild to pierwsze w Polsce przedsiębiorstwo, którego celem jest
wdrożenie na rynek technologii 3DCP (3D Construction Printing).
Misją firmy jest zautomatyzowanie procesów w branży budowlanej poprzez druk 3D oraz
stworzenie unikalnych możliwości projektowo-konstrukcyjnych. Firma w najbliższym
czasie będzie dostarczać klientom drukarki 3D i usługi oparte na druku 3D dzięki którym
zostaną rozwiązane takie problemy, jak: tworzenie unikalnych projektów i kształtów,
szybka i niedroga realizacja złożonych projektów budowlanych, unikanie opóźnień
inwestycji budowlanych, zwiększenie bezpieczeństwa i higieny pracy, optymalizacja
pomiędzy unikalnymi projektami architektów a ograniczeniami wynikającymi z
wytrzymałości konstrukcji, skrócenie czasu realizacji inwestycji budowlanej, obniżenie
kosztów inwestycji budowlanej.
Firma REBuild należy do światowej czołówki konstrukcyjno-inżynieryjnej. Potwierdzają
to patenty, zapewniające firmie przewagę technologiczną i konkurencyjną
w skali globalnej.
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The REbuild is the first startup in Poland to implement 3DCP technology (3D
Construction Printing) on the market.
The company’s mission is to automate processes in the construction industry with
the 3D concrete printing, unique design and creation capabilities. In the near
future REbuild will provide 3D printers and services based on 3D printing that will
solve issues like: building custom, complex shapes based on advanced designs,
fast and inexpensive production, no delays in construction process, occupational
safety and health hazard, design weight and shape optimization, and many more.
The REbuild company is one of the world’s leaders combining civil and mechanical
engineering to the 3DCP technology. That is assured by patents which benefits
with a technological advantage on the global market.
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www.ruah.store • www.instagram.com/ruah.store • www.facebook.com/ruah.concept.store

RUAH
Ewa Kłos
Współwłaściciel
+48 664 996 621
hello@ruah.store
ul. Górczewska 222/138
01-460 Warszawa

RUAH STORE to wyjątkowe marki wybrane przez wymagające kobiety dla innych
wymagających kobiet.

RUAH STORE are unique brands chosen by demanding women for other demanding
women.

Chcemy, aby nasze klientki przekonały się na własnej skórze, jaka moc tkwi
w produktach organicznych i naturalnych. W duchu szacunku do natury i ludzi,
czujnie i świadomie dobieramy marki, które pojawiają się w RUAH.STORE.

We want our clients to find out for themselves what power lies in organic and
natural products. In a spirit of respect for nature and people, we carefully and
consciously choose brands that appear in RUAH.STORE.

Liczy się nie tylko efekt, który przyniesie użycie kosmetyku, ale też to, w jaki
sposób produkt powstaje. Jesteśmy w stałym kontakcie z producentami naszych
kosmetyków i rozmawiamy nie tylko o technologicznych aspektach produktu. Wiemy,
w co jest opakowany i jaka myśl przyświecała jego twórcom. Dbamy o świeżość
naszych produktów, warunki ich przechowywania, transportu i dostawy do
Waszych domów.

What counts is not only the effect that the use of the cosmetic will bring, but also
the way the product is made. We are in constant contact with the producers of our
cosmetics, we talk not only about the technological aspects of the product. We
know what is packaged in and what was the reason for its creators. We care about
the freshness of our products, the conditions of their storage, transport and delivery
to your homes.

Zgłębiamy filozofie ludzi tworzących współpracujące z nami marki aby jeszcze
pełniej zrozumieć produkt, który Wam zaoferujemy.

We deepen the philosophies of people creating brands cooperating with us in order
to understand the product that we will offer to you.

Nasze wybory nie są wynikiem przypadku, są dziełem natury.

Our choices are not a result of chance, they are a work of nature.
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www.satagro.pl • www.facebook.com/SatAgro • www.linkedin.com/company/satagro • www.twitter.com/SatAgroPL

SatAgro Sp. z o.o.
Przemysław Żelazowski
Założyciel i Prezes Zarządu
+48 608 438 432
przemyslaw.zelazowski@satagro.pl
biuro@satagro.pl
ul. Żwirki i Wigury 93
02-089 Warszawa
biuro@satagro.pl biuro@satagro.pl

Serwis internetowy SatAgro służy do satelitarnego monitoringu upraw i do
optymalizacji wykorzystania środków produkcji (nawozów, nasion, środków ochrony
roślin) w ramach rolnictwa precyzyjnego.

SatAgro is an Internet service that facilitates satellite monitoring of crops as well
as the optimization of the means of agricultural production (fertilisers, seeds, crop
protection products).

Dzięki automatycznie dostarczanym danym satelitarnym oraz meteorologicznym,
zabiegi agronomiczne można lepiej dostosowywać do lokalnych właściwości roślin
i siedliska. Pozwala to zmniejszyć nakłady na produkcję, a także zwiększyć jakość
plonów.

Automatically delivered data from satellites and meteorological stations support
precision agriculture - the principle that agricultural treatments can be adjusted to
local conditions of the crop’s habitat. This approach leads to savings in inputs to
crop production as well as increased yield quality.

Kluczowym elementem SatAgro jest intuicyjny moduł do tworzenia map
aplikacyjnych – elektronicznych instrukcji dawkowania, które są kompatybilne
z maszynami rolniczymi wyposażonymi w moduł GPS. Dla rolników używających
mniej zaawansowanych maszyn dostępna jest aplikacja mobilna wspierająca
precyzyjne zabiegi.

The key element of SatAgro is an intuitive interface for creating variable rate
application maps – electronic dosing instructions compatible with GPS-enabled
agro machinery. For farms with less advanced equipment, a mobile app supporting
precision treatments is available.

SatAgro umożliwia również optymalne wyznaczanie punktów poboru prób
glebowych – podstawy racjonalnej produkcji roślinnej. Firma prowadzi również
badania nad rozwiązaniami optymalizującymi nawadnianie w oparciu o radarowe
dane satelitarne.
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SatAgro also facilitates optimal positioning of soil sampling locations – the basis for
rational crop production. The company is also engaged in research and development
of satellite radar-based irrigation optimization methods.
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www.sonomed.com.pl

Sonomed Sp. z o.o.
Marta Jurek
Menedżer ds. promocji i eksportu
marta.jurek@sonomed.com.pl
+48 698 139 133
T: +48 22 654 15 06
F: +48 22 654 15 07
biuro@sonomed.com.pl
ul. Pruszkowska 4d
02-118 Warszawa

Firma Sonomed została założona z inicjatywy Instytutu Podstawowych Problemów
Techniki PAN.

Sonomed was founded at the initiative of the Institute of Fundamental Technological
Research of the Polish Academy of Sciences.

Pierwszym wyrobem wprowadzonym do produkcji był Doppler do diagnostyki
naczyń wewnątrzczaszkowych. Z czasem sukcesywnie rosnąca gama przyrządów
obejmowała różne zastosowania: badanie tętna płodu, naczyń, czy zastosowanie
śródoperacyjne. Poza rodziną aparatów dopplerowskich do nieinwazyjnej
diagnostyki medycznej Sonomed produkuje również szeroki wachlarz głowic
ultradźwiękowych.

The first product introduced to the market was a system for trans-cranial Doppler
diagnosis. The successively growing range of devices covered different applications:
fetal, vascular or intra-operative. Behind the family of Doppler diagnostic devices
Sonomed is designing and manufacturing ultrasound transducers.

Oferujemy sondy standardowe do naszych aparatów, wykonujemy również warianty
na specjalne lub nietypowe zamówienia dostosowane do jednostkowych potrzeb
badawczych i przemysłowych.
Sonomed opracował i zastosował system zarządzania jakością oparty na normie
EN ISO 13485 w zakresie projektowania produkcji i serwisu nieinwazyjnej
ultradźwiękowej aparatury diagnostycznej. Zgodnie z krajowymi oraz
międzynarodowymi wymogami wyroby medyczne oznaczone są znakiem CE.
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Except for the typical transducers for own medical ultrasound all other are dedicated
to customer specific needs. This includes single pieces for research purposes or
subcontracted deliveries for medical or industrial NDT applications. The offered cooperation from the early design stage assures high-end products for specific needs.
Sonomed introduced and maintains a quality management system, according
to ISO 13485, what ensures the quality of production, design and service of
non-invasive ultrasonic diagnostic equipment, allowing CE marking for its products.
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www.sygnis.pl • www.facebook.com/Sygnis3d • www.twitter.com/SygnisPL

Sygnis New Technologies
Marek Kamiński
Head of Social Media
+ 48 602 667 407
marek.kaminski@sygnis.pl
kontakt@sygnis.pl
+48 22 668 47 57
ul. Żwirki i Wigury 101
02-089 Warszawa

Firma Sygnis to wiodący dostawca technologii druku 3D w Polsce. Specjalizuje się we
wdrożeniach druku 3D do firm i jednostek publicznych, poprzedzonych szczegółową
analizą potrzeb klienta. Portfolio Sygnis New Technologies to już ponad 500 drukarek
3D wdrożonych w firmach i na uczelniach z całej Polski. Firma Sygnis posiada
szerokie zaplecze serwisowe. Ponadto prowadzi profesjonalne szkolenia z zakresu
technologii druku 3D oraz obsługi urządzeń w ramach stworzonej oferty.
Na terenie biura w centrum Warszawy działa park technik generatywnych, w którym
firma świadczy usługi wykonywania prototypów i krótkich serii produktowych.
Szerokie zaplecze maszynowe pozwala nam na wykonanie każdego wskazanego
produktu i/lub prototypu: bez ograniczeń materiałowych czy tych dotyczących
właściwości finalnego wydruku. Firma tworzy modele o skomplikowanej geometrii,
elastyczne i bardzo wytrzymałe, także z kompozytów drewna czy z gipsu. Wiedza,
którą firma Sygnis dzieli się w trakcie procesu wdrażania, przygotowuje klientów do
samodzielnej realizacji projektów.
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Sygnis New Technologies Sp. z o.o. is a leading provider of 3D printing technology in
Poland, specializing in corporate implementation of 3D printing technology based
on detailed analysis of customer needs. The company is an authorized distributor of
Flashforge 3D printers and offers a comprehensive range of workshops and training
courses concerning 3D printing and 3D modelling.
Over almost 5-year history, Sygnis company has implemented around 500 3D
printers. The Research and Development Department cooperates closely with
scientific institutes. In the office in Warsaw the company has created a complex
machine park to present wide range of technological advancements and production
capabilities.
The major objective of Sygnis New Technologies is to solve problems in rapid
prototyping and short production issues in industrial companies, satisfy the needs
of even the most demanding customers by creating complicated, innovative,
high quality products and bringing the best of the projects for independent
implementation.
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Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów
Heavy Ion Laboratory
Krzysztof Rusek
Dyrektor
+ 48 22 822 21 23
rusek@slcj.uw.edu.pl
ul. Pasteura 5A
02-093 Warszawa
slcj@slcj.uw.edu.pl

Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów (ŚLCJ ) jest największym w Polsce
laboratorium fizyki jądrowej, wyposażonym w dwa cyklotrony – cyklotron ciężkich
jonów i p/d cyklotron, laboratorium typu „user facility” służące badaczom z Polski
i z zagranicy.
Od marca 2016 roku ŚLCJ należy do grona największych europejskich laboratoriów
ze statutem Transnational Access przyznanym w formie grantu przez Unię
Europejską. Dostęp do wiązki jonów przyznawany jest użytkownikom na podstawie
rekomendacji Międzynarodowego Komitetu Doradczego.
Ważną częścią ŚLCJ jest Ośrodek Produkcji i Badań Radiofarmaceutyków
wykorzystywany do produkcji i badania radiofarmaceutyków stosowanych
w diagnostyce PET. W SLCJ wytwarzane sa również długo-życiowe izotopy
wykorzystywane w naukach o życiu.
Jako jednostka Uniwersytetu Warszawskiego ŚLCJ jest zaangażowane w dydaktykę,
średnio ok. 15 studentów rocznie wykonuje tu swoje prace pod opieką
pracowników laboratorium.
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Heavy Ion Laboratory (HIL) is the largest experimental nuclear physics laboratory in
Poland, equipped with two cyclotrons – heavy ion cyclotron and p/d cyclotron, an
effective “user facility” serving scientists from Poland and abroad.
From March 2016, HIL is one of the largest European nuclear physics laboratories
with the Transnational Access granted by the European Union. Beam time is
allocated based on the recommendations of the International Programme Advisory
Committee.
An important part of HIL is Radiopharmaceutical Research and Production Centre
focused on the production and research into Positron Emission Tomography
Radiopharmaceuticals. The production of long-lived radioisotopes for life-sciences
applications is also carried out.
Being a unit of the University of Warsaw HIL is in natural way involved in teaching,
on average about 15 students/year work at HIL supervised by its stuff members.
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www.uAvionics.com.pl

uAvnioncs Technologies Sp. z o.o.
Jakub Barański, BDM
+48 690 644 006
j.baranski@uavionics.com.pl
ul. Górczewska 179/33
01-459 Warszawa

U

IONICS

U N M A N N E D S YS T E M S T E C H N O L O G Y

uAvionics powstało z zamiłowania do technologii lotniczych. Założyciele
od zawsze kochali rozwiązywać trudne techniczne problemy, a jednocześnie
pracować w przekonaniu, że przyszłość cywilizacji jest tam, u góry, w powietrzu.

uAvionics Unmanned Systems Technology has been founded in 2014 as a realization
of a lifelong passion for unmanned flying vehicles. We offer ready-to-fly, integrated
systems that deliver critical data to our customers from the above.

Systemy bezzałogowe opracowane przez inżynierów uAvionics zdobyły wiele
uznania na całym świecie, w tym w Stanach Zjednoczonych i Australii, wykonując
misje typu Search&Rescue.

Our unmanned aerial vehicles (UAVs) have found applications in rescue missions
in Australia, inspecting underground heat pipelines network, up to monitoring gas
pipelines, railway traction as well as surveillance of critical areas.

Obecnie chcemy dzielić się zdobytą wiedzą i doświadczeniem z organizacjami,
które dzięki wykorzystaniu bezzałogowców mogą obniżyć swoje koszty operacyjne
lub podnieść jakość pracy i świadczonych usług.

uAvionics focuses on using the unmanned technologies to optimize processes and
to lower the business operating costs. At the end of 2015, due to high volume of
requests from our customers, we founded a subsidiary devoted to services with our
unmanned platforms – Aviospections.
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www.organiclighting.pl • www.facebook.com/OrganicLightingPoland

ORGANIC LIGHTING Sp. z o.o.
Dorota i Przemysław Rechnio
właściciele
info@organiclighting.pl
+48 22 736 73 00
ul. 1 Maja 46A
05-555 Tarczyn

Organic Lighting jest producentem wysokiej jakości oświetlenia architektonicznego, m.in. dla hoteli, biur i przemysłu. Firma powstała w 2002 roku
z pasji do upiększania i doskonalenia otaczającego nas świata.

Organic Lighting is a producer of high quality architectural lighting, mainly for
hotels, offices and industry. The company was founded in 2002 with a passion to
adornment and improvement the world around us.

Naszym celem jest opracowanie rozwiązań oświetleniowych, które są nie
tylko wyjątkowe pod względem wzornictwa, ale także pod względem
funkcjonalności i efektywności. Ta myśl przewodnia doprowadziła do
stworzenia pionierskiej technologii CHILI, która eliminuje zjawisko olśnienia, tworzy naturalną atmosferę światła i daje absolutny komfort widzenia.

Our goal is to develop lighting solutions that are not only unique in terms of design,
but also in terms of functionality and efficiency. This key idea led to the creation of
pioneering CHILI technology, which eliminates glare, creates a natural atmosphere
of light and gives absolute visual comfort.
Together, we create the Culture of Light.

Razem tworzymy Kulturę Światła.
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www.yestem.com.pl • www.facebook.com/yestem1 • www.instagram.com/yestem__/

YESTEM
Ewa Cieniak
Founder & Owner
+48 601 305 074
ewa.cieniak@yestem.com.pl
ul. Czerniakowska 127/205
00-720 Warszawa

Yestem to firma z Polski z siedzibą w Warszawie specjalizująca się w projektowaniu
innowacyjnych doświadczeń dla pracowników. Firma łączy rozwój i sztukę (m.in.
malarstwo, fotografię, literaturę, rzeźbę, choreografię) w oryginalne, nowoczesne
i angażujące uczestników doświadczenia.
Artyści i trenerzy z zespołu projektują rozwiązania (warsztaty, szkolenia, projekty
artystyczne), które aktywizują potencjał uczestników, zwiększają ich innowacyjność
i poprawiają współpracę w zespole.
Yestem realizowało projekty dla: firm medialnych, reklamowych, farmaceutycznych
i deweloperskich oraz uniwersytetów, domów kultury i organizacji pozarządowych.
Wśród nich są firmy z Polski i międzynarodowe korporacje.
Firma poszukuje klientów zainteresowanych aktywizacją i wzmacnianiem kreatywnego
i innowacyjnego potencjału swoich pracowników. Wiodącym celem jest zwiększenie
obecności sztuki i kultury w biznesie oraz pokazanie możliwości rozwoju firmy
w oparciu o te wartości.
W zasobach ludzkich i twórczych Yestem istnieje ogromny potencjał do ekspansji poza
granice Polski.
"MOST" - projekt dofinansowany przez Biuro Edukacji m.st. Warszawy.
Organizator: Fundacja Atalaya
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Yestem is a Polish company based in Warsaw specializing in designing innovative
experiences for employees. The company is joining development and art (e.g.
painting, photography, literature, sculpture, choreography) into something original,
modern, engaging. The artists and trainers design solutions (workshops, trainings,
artistic projects) that activate the potential in the participants, help them be more
creative and cooperate better.
Yestem realized projects for: media, advertising, pharmaceutical and development
companies as well as universities, community centers and non-governmental
organizations. Among them are companies from Poland and international
corporations.
The company is looking for clients interested in activating and strengthening
creative and innovative potential of their employees. The main goal of the company
is to increase the presence of art and culture in business and show the company’s
development opportunities based on these values.
In the human and creative resources of Yestem there is great potential for expansion
beyond the Polish borders.
"MOST" - project cofinanced by Bureau of Education / Warsaw.
Organizer: Atalaya Foundation
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