IDŹ PO WIĘCEJ Z ENTERPRISE EUROPE NETWORK
REACH MORE WITH ENTERPRISE EUROPE NETWORK

Dominik Jankowski
PROJECT MANAGER
ENTERPRISE EUROPE NETWORK

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.agromax.biz.pl

F.P.H.U. Agro-Max Będzymin
ul. Główna 71
09-300 Żuromin
T/F: +48 23 685 62 67
agromax@agromax.biz.pl

Firma Agro-Max swoją działalność rozpoczęła w 2004 roku i od tego czasu
intensywnie pracuje nad rozwojem swoich produktów oraz zdobywaniem nowych
rynków zbytu. W swojej ofercie posiada szeroką gamę maszyn rolniczych oraz ich
wyposażenia, które są tworzone przy użyciu innowacyjnych technologii i rozwiązań
opartych na precyzji obróbki. Produkty wyróżnia wysoka jakość i trwałość, a także
możliwość dostosowania do indywidualnych potrzeb klienta. W ofercie firmy, oprócz
własnych produktów, są również agregaty prądotwórcze firmy Himoinsa.

The Agro-Max company started its activity in 2004 and since then intensively works
on the development of its products and gaining new markets. Its offer includes a
wide range of agricultural machinery, equipment and their accessories which are
created using innovative technologies and solutions based on precision machining.
Products are distinguished by high quality, durability and the ability to adapt to
individual customer needs. The company offers its own products as well as Himoinsa
power generators.

Firma Agro-Max jest liderem na polskim rynku, coraz silniej zaznacza również swoją
obecność na rynkach zagranicznych. Firma dąży do stałego podnoszenia jakości
wyrobów oraz obsługi klientów, co stanowi fundamentalną zasadę, na której opiera
się jej dzisiejsze funkcjonowanie oraz przyszłościowy rozwój.

The Agro-Max is the leader on the Polish market and increasingly marks presence
on the foreign markets. The company is committed to continuous improvement of
product quality and customer service, which is fundamental principle upon which it
is based today’s performance and future-oriented development.
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www.baristo.pl

Baristo
Sławomir Kowalski
s.kowalski@kowalskimark.com.pl
+48 509 674 504
+48 669 035 894
biuro@baristo.pl
biuro@satagro.pl biuro@satagro.pl

Jesteśmy polskim producentem kawy premium, starannie wyselekcjonowanej
100% Arabiki z plantacji zlokalizowanych w Papui Nowej Gwinei. Oferujemy ziarna
kawy wypalane tuż przed wysłaniem do klienta, co zapewnia najwyższą jakość
oferowanych produktów. Nasze doświadczenie i wiedza na temat kawy służy nam
do opracowywania nowych produktów.

We are the polish manufacturer of premium coffee carefully selected 100% Arabica
from the plantations located in Papua New Guinea. The company offer coffee beans
burned just before sending it to a customer what ensures the highest quality offered
products. The business has acquired considerable experience and expertise in coffee
which is used to develop the new products in this area.

Wdrożyliśmy następujące procesy wspierające nasz rozwój i gwarantujące wysoką
jakość produktu:

The company implemented the following processes that support its development
and guarantees of quality of the product:

•

pozyskiwanie wysokiej jakości ziaren kawy,

•

sourcing of high-quality coffee beans,

•

wypalanie w piecach o wysokiej wydajności,

•

drum roasting, high yield roasting, and convection roasting,

•

wypalanie zgodnie ze specyficznymi wymaganiami klientów w krótkich lub
dłuższych seriach produkcyjnych, co zapewnia pełną elastyczność w spełnianiu
wymagań każdego klienta,

•

roasting to the customers’ specific requirements in short or longer production
runs allowing for full flexibility in serving each customer’s volume requirements
(one case upwards),

•

mieszanie w celu wyprodukowania specjalnie przygotowanych kaw według
wymagań każdego klienta,

•

blending to produce bespoke tailor-made coffees as required by each customer,

•

packing in all forms of suitable packaging,

•

szeroki wybór opakowań (również pakowanie prezentowe),

•

advice and other support for customers.

•

obsługa i inne wsparcie dla klientów.
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www.bioexpert.pl

bioArcus Sp. z o.o
Małgorzata Kobus
Specjalista ds. eksportu
m.kobus@bioarcus.pl
+48 502 178 495
export@bioexpert.pl
T/F: +48 22 654 05 75
ul. Białostocka 22/9
03-741 Warszawa

Od 1992 roku Firma bioArcus oferuje technologie oczyszczania ścieków i powietrza
uciążliwego zapachowo. Dostosowaliśmy technologię biologicznego wspomagania
pracy przemysłowych oczyszczalni ścieków do stosowania przez indywidualnych
użytkowników.

From the 1992 year, the bioArcus company offers an effective technologies of
wastewater treatment and air odor nuisance treatment. We have adapted wellknown for us, professional biological technology which supports work of industrial
wastewater treatment plants for use by individual customers.

Oferujemy całą gamę ekologicznych, biologicznych preparatów przystosowanych do
rozruchu i utrzymania prawidłowego funkcjonowania przydomowych oczyszczalni
ścieków, poprawiających przerób nieczystości w szambach, oczyszczających oczka
wodne i przyspieszających kompostowanie.

We offer a whole range of ecological, biological preparations: adapted to startup and maintain the proper functioning of household sewage treatment plants,
improving the treatment of sewage in septic tanks, cleaning ponds and accelerating
composting.

W 2017 roku wprowadziliśmy nową linię ekologicznych, biotechnologicznych
produktów do sprzątania: BIO Koncentrat do łazienek i podłóg, który może być
stosowany także dla zniwelowania brzydkich zapachów z kanalizacji, BIO Piankę do
kabin prysznicowych, BIO Żel do mycia toalet i pisuarów oraz BIO Olej do
czyszczenia i konserwacji drewna.

In 2017, we have introduced a new line of ecological, biotechnologically created
cleaning products: BIO Concentrate for bathrooms and floors, which can also be
used to reduce odors from sewage, BIO Foam for shower cabins, BIO Gel for toilet
and urinals cleaning and BIO Wood oil for wood cleaning and preservation.

10
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www.cfproduction.pl

CFP Composite Fibers Production
biuro@cfproduction.pl
+48 14 600 00 03
ul. Noakowskiego 24/7
00-668 Warszawa

Spółka CFP produkuje pręty kompozytowe z włókien szklanych GFRP oraz
bazaltowych BFRP metodą pultruzji. Technologia ta polega na wytwarzaniu
pręta kompozytowego poprzez przeciąganie uprzednio spolimeryzowanych,
ultracienkich włókien szklanych lub bazaltowych związanych ze sobą substancją
wiążącą – polimerem na bazie żywicy (najczęściej epoksydowej).
Pręty kompozytowe do zbrojenia betonu, zbudowane są z dwóch materiałów:
w około 80% z włókien (np. szklanych, bazaltowych itp.) i w 20% z substancji
wiążącej (np. żywicy epoksydowej i utwardzacza). Pręty kompozytowe znajdują
swoje zastosowanie m.in. w budownictwie drogowym ,mostowym, przemysłowym,
ogólnym i wodnym, a także w sadownictwie oraz prefabrykacji.
Zaletą stosowania prętów kompozytowych jest ich wytrzymałość na rozciąganie.
Pręty kompozytowe są odporne na korozję i agresywne warunki chemiczne.
Nie tworzą pola elektrycznego i magnetycznego, nie przewodzą prądu,
a przede wszystkim są 8-krotnie lżejsze od ich zamiennika stalowego.
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CFP manufactures composite glass fiber rods GFRP and basalt BFRP by pultrusion.
This technology consists in the production of a composite rod by dragging prepolymerized, ultra-thin glass fibers or basalt-bonded bonding resin - a resin-based
(usually epoxy) resin polymer.
Composite reinforcement bars are made of two materials: about 80% of fibers
(e.g. glass, basalt etc.) and 20% of binder (eg epoxy resin and hardener). Composite
bars are used in mines: in construction:
road, bridge, industrial, general, water, orchard and prefabrication. The advantage
of using composite bars is their tensile strength. Composite bars are resistant to
corrosion, to aggressive chemical conditions. They do not form an electrical and
magnetic field, they do not conduct electricity, and above all are 8 times lighter than
their steel counterpart.
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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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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 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 or Italy. There are also talks with other potential partners from
different parts of the world.
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www.komodo24.pl

KED Sp. z o.o. Sp. Komandytowa
Marcin Krasnodębski
marcin.krasnodebski@komododystrybucja.pl
+48 693 345 693
+48 502 130 698
ul. Słowackiego 14
05-200 Wołomin

Polska firma współpracująca z partnerami w Polsce produkuje napoje w kilku
kategoriach: energetyki, izotoniki, witaminy, oranżady.

Polish company cooperating with partners in Poland producing beverages in few
categories: energy drinks, isotonic drinks, vitamin drinks , orangeade.

Największym atutem napojów są niepowtarzalne smaki i efektowne opakowania.
Każdy smak wyróżnia kolor puszki.

The greatest advantage of the products that stand out from the competition is their
unique flavors and attractive packaging cans.

Walory smakowe i estetyczne produktów zostały nagrodzone srebrnym medalem
w kategorii Napoje Energetyczne w ogólnopolskim badaniu konsumentów
„NAJLEPSZY PRODUKT 2018 – WYBÓR KONSUMENTÓW” zorganizowanym przez
Instytut GFK Polonia.

Understanding our taste and aesthetics is the acquisition of the SILVER MEDAL in the
category Energy Drinks as a result of a nationwide consumer survey PRODUCT 2018
CONSUMER CHOICE realized by GFK Polonia.

Napoje nie zawierają składników alergicznych, spełniają wymogi określone
w aktualnych standardach krajowych i UE.
Producent posiada odpowiednie certyfikaty i patent do produkcji na całą Europę.
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Products contain no allergenic ingredients, meet the requirements of the current
national and EU standards.
The manufacturer owns the certificates on the basis of which the production is.
A patent for the whole of Europe is granted.
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www.libella.com.pl

Libella
Sławomir Kowalski
s.kowalski@kowalskimark.com.pl
+48 509 674 504
sekretariat@libella.com.pl
+48 22 891 30 45
+48 22 846 50 40
Aleje Jerozolimskie 99, lok. 13
02-001 Warszawa

Jesteśmy polskim producentem produktów chemicznych i spożywczych
działających na rynku od 1957 roku. To długoletnie doświadczenie pozwala
nam opracowywać i wytwarzać produkty wysokiej jakości, oferowane klientom
po umiarkowanej cenie.

We are the polish manufacturer of chemical and food products operating on the
market from 1957 year. This long standing experience has given us the ability to
developing and producing effective, high quality products, offered to customers at
a moderate price.

Posiadamy własne, dobrze wyposażone laboratoria chemiczne, w których
opracowywane są nasze receptury. Wszystkie półprodukty i produkty przechodzą
na każdym etapie dokładne testy w specjalistycznym laboratorium badawczym.
Dzięki temu utrzymywana jest jakości, która spełnia wymagane standardy rynkowe.

We have our own, well equipped chemical laboratories where our recipes are being
developed. All intermediates and products undergo, at each stage of production,
thorough testing at a specialist testing laboratory, which keeps them consistently at
high quality and meets the required market standards.

W interesie środowiska i bezpieczeństwa ludzi jesteśmy zaangażowani we
wdrażanie technologii, które minimalizują emisję, zużycie energii, wody
i wytwarzanie odpadów.

In the interest of the environment and human safety, we are committed to
implementing technologies that minimize emissions, energy consumption, water
and waste generation.

Niedawno dołączyliśmy do grona firm spożywczych, które uzyskały licencję na
swoje bezglutenowe produkty oznaczane znakiem przekreślonego kłosa. Znak
ten gwarantuje, że produkty są bezpieczne i wolne od glutenu, dlatego mogą być
polecane osobom z celiakią i stosującym dietę bezglutenową.

Recently, we have joined the group of food companies licensing its products with
the international crossed-out seal. The sign guarantee of safe, proven, gluten free
products. Therefore, they can be recommended to people on a gluten free diet and
celiac disease.
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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. Zagajnikowa 20
04-853 Warszawa
biuro@satagro.pl biuro@satagro.pl

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.micromex.com.pl

MICROMEX Argasiński Andrzej
Andrzej Argasiński
Prezes
+48 602 661 181
andrzej@micromex.com.pl
ul. Noakowskiego 24/100
00-668 Warszawa

MICROMEX
Firma MICROMEX powstała w 1994 r. W chwili obecnej posiadamy bogatą ofertę
dla oświetlenia ulicznego oraz wnętrzowego. Ostatnio, wychodząc naprzeciw
oczekiwaniom rynku związanym z oszczędzaniem energii w oświetleniu ulicznym,
opracowaliśmy innowacyjne oprawy nowej generacji CONLEDIX.
Oprawa CONLEDIX wyposażona jest w moduł GPS, dzięki czemu dostarczany
system zdalnego zarządzania umożliwia automatyczne logowanie każdej oprawy
na mapach, np. Google, oraz synchronizację czasu z satelity. W oprawach CONLEDIX
zastosowano równoległą transmisję sygnałów sterujących po sieci 230VAC (PLC)
oraz drogą radiową, co radykalnie zwiększa pewność przesyłania sygnałów
sterujących, zapewniając większe bezpieczeństwo na drodze. Oprawy CONLEDIX
całkowicie eliminują zjawisko mocy biernej bez konieczności stawiania dodatkowych
kompensatorów mocy biernej. Dodatkowo, system Ledmicon pozwala osiągać
oszczędności w zużyciu energii nawet powyżej 80% mocy zainstalowanej.

MICROMEX was established in 1994. At present, we have a wide range of products
for street lighting and interior lighting. Recently, meeting the market expectations of
energy saving in street lighting we have developed innovative CONLEDIX luminaires.
CONLEDIX luminaire is equipped with a GPS module, so that the supplied remote
management system allows you to automatically login to each map, such as Google,
and synchronize your time with the satellite. CONLEDIX luminaires use parallel
transmission of control signals over the 230VAC (PLC) network and by radio, which
dramatically increases the reliability of the transmission of control signals while
enhancing road safety. CONLEDIX luminaires completely eliminate reactive power
without the need for additional reactive power compensators. With the Ledmicon
system, energy savings of up to 80% of installed capacity can be achieved.
MICROMEX provides a 10-year warranty.

MICROMEX udziela 10-letnią gwarancję.
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www.mobter.com

Mobter Sp. z o.o.
Bartłomiej Lewandowski
Managing Director
+48 509 898 042
b.lewandowski@mobter.com
hello@mobter.com
T: +48 22 100 67 20
F: +48 22 863 40 69
Aleje Jerozolimskie 176
02-486 Warszawa
biuro@satagro.pl biuro@satagro.pl

W Mobter tworzymy bezpieczne aplikacje mobilne. Zabezpieczamy w nich ważne
dla Ciebie dane: pieniądze, dokumenty, pliki.

In Mobter, we create mobile applications designed to protect your important data:
money, documents, files.

Naszym priorytetem jest, aby aplikacje były bezpieczne, niezawodne i proste
w obsłudze. Tworzymy je po to, aby oszczędzały czas i pomagały w codziennym
życiu, a także by użytkownicy mieli pewność, że ich dane, pieniądze i pliki są dobrze
chronione. Żeby aplikacja zapewniała korzyści, a jej użytkowanie było bezpieczne.
Po prostu.

Our applications are safe, reliable and easy to use. They save time and help in
everyday activities. They assure safety of your money, data and files.They provide
benefits and are safe to use. Just like that.

Wyróżnia nas doświadczenie – działamy nieprzerwanie od 2004 roku. Zaczynaliśmy
jako dział mobilny firmy Wheel Systems, który po 8 latach przekształcił się
w samodzielną spółkę Mobter.
Bezpieczeństwo mamy w naszym DNA.
Zaufały nam takie marki, jak: Euro Bank, Bank BPS, Podkarpacki Bank Spółdzielczy,
Asseco, Medicover, Wheel Systems, a także Westminster Council (Londyn).
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We stand out because of our experience – Mobter is operating continuously since
2004, starting as a mobile department of Wheel Systems, which transformed into an
independent company after 8 years of successful service.
Safety is written into our DNA.
We were trusted by such brands as Euro Bank, Bank BPS (Bank of Polish
Cooperativeness), Podkarpacki Bank Spółdzielczy (Subcarpatian Cooperative Bank),
Asseco, Medicover, Wheel Systems, as well as Westminster City Council.
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www.patternforever.com

Pattern Forever
Agata Muszyńska, CEO
agata.muszynsk@patternforever.com
info@patternforeve.com
+48 603 38 37 12

Pattern Forever ma za zadanie wesprzeć klientów w tworzeniu i realizacji ich kolekcji.
Nasze usługi zostały podzielone na 3 kategorie:
•

konstrukcja odzieży,

•

odszywanie sampli,

Patern Forever is the company spezializes in garment design and development,
prototype/sample production, pre-production management/preparation and
production management. We support our clients with our know-how helping them
finalize their collections faster: from pattern drafting and grading, sewing sample
prototypes and production management. Our advantages:

•

szycie kolekcji.

•

Expertise in Product Development and Product Sourcing

•

NO minimum production

•

We guarantee quality and full repeatability of each collection

•

Our sewing rooms are able to produce small up to 10 items and large collection
in a short period of time

•

Our staff members have been educated and come with experience from
Germany, France and Scandinavian countries

•

We are ready and equipped to help at each stage of your design process

•

Our production coordination include cutting, sewing, Finishing (dyeing, washing,
embellishing, buttons, buttonholes, etc), inspecting finished products, pressing,
tagging, bagging, boxing, shipping

Korzystając z naszego know-how oraz wieloletnich kontaktów ze szwalniami,
producentami materiałów z Włoch, Peru, Austrii i Wielkiej Brytanii oraz producentami
najwyższej jakości dodatków, wspieramy naszych klientów w realizowaniu ich wizji,
tworząc dla nich szablony odzieżowe, odszywając pierwowzory oraz całe kolekcje
– zarówno krótkie serie kolekcji, w krótkim czasie, od kilku do kilkunastu sztuk, jak
i długie serie kolekcji do kilku tysięcy sztuk w miesiącu. Cechuje nas dokładność,
terminowość i brak minimum produkcyjnego. Jeżeli masz pomysł na kolekcję albo
odszycie kilku sztuk w danym modelu lub interesuje Cię tylko stworzenie szablonu
odzieżowego i sprawdzenie jego poprawności poprzez odszycie pierwowzoru
– skontaktuj się z nami.

28

29

www.meil.pw.edu.pl

Politechnika Warszawska – Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa
Warsaw University of Technology – Faculty of Power and Aeronautical Engineering
dr inż. Michał Kowalik
mkowalik@meil.pw.edu.pl
dr inż. Witold Rządkowski
wrzadkowski@meil.pw.edu.pl
ul. Nowowiejska 24
00-665 Warszawa

Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej powstał
w 1960 roku poprzez połączenie Wydziału Mechaniczno-Konstrukcyjnego
i Wydziału Lotniczego.
Obecnie Wydział składa się z dwóch Instytutów: Instytutu Techniki Cieplnej oraz
Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej, w których realizowanych
jest wiele projektów wspólnie z partnerami przemysłowymi i innymi jednostkami
naukowo-badawczymi z branży energetycznej, motoryzacyjnej, zbrojeniowej,
lotniczej i medycznej.
Wydział zatrudnia ponad 150 pracowników naukowo-dydaktycznych,
50 pracowników technicznych i 100 doktorantów realizujących prace naukowo-badawcze w takich kierunkach, jak:
•
•
•
•
30

aerodynamika,
metody numeryczne w mechanice
ciała stałego, mechanice płynów
i wymianie ciepła,
budowa i eksploatacja statków
powietrznych,
bezzałogowe statki powietrzne UAV,

•
•
•
•
•

astronautyka,
projektowanie konstrukcji lekkich
i cienkościennych,
mechanika eksperymentalna,
komputerowe metody wspomagania
projektowania i wytwarzania,
awionika.

The Faculty of Power and Aeronautical Engineering was established in 1960 by
fusion of the former Faculties of Aeronautics and Mechanical Design.
Nowadays the Faculty consists of two institutes: Institute of Heat Engineering and
Institute of Aeronautics and Applied Mechanics. Both institutes take part in many
research projects in cooperation with industrial and scientific partners in area of
power engineering, automotive, aviation, medicine and military industry.
The Faculty employs over 150 researchers, 50 technicians and 100 PhD candidates
– specialists in the field of:
•
•
•
•
•
•
•
•

aerodynamics,
computational solid and fluid
mechanics,
aircraft design and operation,
unmanned aerial vehicles (UAV ),
aeronautics,
lightweight and thin-walled structures,
experimental mechanics,
CAD/CAM/CAE systems,

•
•
•
•
•
•
•

additive manufacturing and rapid
prototyping,
biomechanics and biomedical
engineering,
avionics,
flight simulators,
automation and robotics,
heat and mass transfer,
renewable energy.
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www.ledlike.pl

Profilight Group Sp. z o.o.
Aleksander Popko, CEO
+48 663 204 814
popko@ledlike.pl
ul. Siłaczki 3/9
02-495 Warszawa

Firma Profilight Group Sp. z o.o. jest producentem opraw ledowych dedykowanych
przede wszystkim do zastosowania w strefach przemysłowych, magazynowych,
biurowych oraz w strefach zewnętrznych.
Produkcja naszych opraw odbywa się na Ukrainie, a wykorzystujemy podzespoły
najlepszycheuropejskich producentów, tj. diody – OSRAM (Niemcy) i zasilacze
– ELT (Hiszpania).
Ponadto opracowaliśmy system odprowadzania ciepła przez oprawę, zapewniając jej
optymalną temperaturę pracy, co ma kluczowy wpływ na żywotność diod.

The Profilight Group with success works in LED light industry in many zones of life.
The main branch of the business is developing complication problems connected
with energy efficiency in enterprises, and also developing and implementation of
office lighting system projects.
The company is based in Warsaw and is looking for international cooperation under
a distribution services agreement, because the company wishes to expand its
international market to Europe and Africa.

Dzięki kompatybilnym podzespołom najlepszej jakości jesteśmy pewni poprawnego
działania naszych produktów i udzielamy na nie 5-letniej gwarancji.
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www.satagro.pl

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 tzw. rolnictwa precyzyjnego.
Dzięki automatycznie dostarczanym danym satelitarnym oraz informacjom
meteorologicznym zabiegi agronomiczne można lepiej dostosowywać do lokalnych
właściwości roślin i ich siedliska. Pozwala to zmniejszyć nakłady na produkcję,
a także zwiększyć jakość plonów.
Kluczowym elementem SatAgro jest intuicyjny moduł do tworzenia map
aplikacyjnych – elektronicznych instrukcji dawkowania, które są kompatybilne
z maszynami rolniczymi zdolnymi różnicować dawki. Dla gospodarstw używających
mniej zaawansowanych maszyn dostępna jest aplikacja mobilna wspierająca
precyzyjne zabiegi.
Serwis SatAgro umożliwia również optymalne wyznaczanie punktów poboru prób
glebowych – podstawy racjonalnej produkcji roślinnej. W 2018 r. firma planuje
wypuścić na rynek rozwiązanie pozwalające na optymalizację nawadniania.
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SatAgro is an Internet service which facilitates satellite monitoring of crops as well
as optimization of means of production (fertilizers, seeds, crop protection products).
Automatically delivered data from satellites and meteorological stations support
so-called precision agriculture, according to the principle that agricultural
treatments can be better adjusted to local conditions of the crop and its habitat. In
result, savings in inputs to crop production can be achieved, together with increased
crop quality.
The key element of SatAgro is an intuitive interface for generating variable rate
application maps – electronic dosing instructions compatible with precise agro
machinery. In the case of farms with less advanced equipment, a mobile app
supporting precision treatments is available.
SatAgro also facilitates optimal positioning of soil sampling locations – the base
for rational crop production. In 2018 the company plans to release a solution for
optimizing irrigation.
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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 śródoperacyjne.
Poza rodziną aparatów dopplerowskich do nieinwazyjnej diagnostyki medycznej.

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 produkuje również szeroki wachlarz głowic ultradźwiękowych. 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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Sonomed is designing and manufacturing ultrasound transducers. 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 co-operation 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

Sygnis New Technologies
Andrzej Burgs, CEO
andrzej.burgs@sygnis.pl
kontakt@sygnis.pl
+48 22 668 47 57
ul. R. Popiołka 24
01-496 Warszawa

Jesteśmy wiodącym dostawcą technologii druku 3D w Polsce – dostarczamy sprzęt
i usługi. Posiadamy wszechstronną ofertę szkoleń z druku i projektowania 3D.
Specjalizujemy się w kompleksowych wdrożeniach druku 3D do firm i jednostek
publicznych, które realizujemy na podstawie szczegółowej analizy potrzeb Klienta.
Wykonujemy również szereg prac badawczo-rozwojowych, dzięki czemu
rozwiązujemy nawet bardzo nietypowe problemy naszych Klientów, wszędzie tam,
gdzie nie istnieją opracowane rozwiązania. Na początku 2014 roku stworzyliśmy
dział projektowo-prototypowy, prowadzony w konsorcjum z wiodącymi europejskimi
instytutami naukowymi, co zapewnia nam dostęp do unikalnego w branży know-how, zgromadzonego wśród naukowców i uczelni wyższych.
Dla naszych Klientów możemy wykonać każdy wskazany produkt lub prototyp:
bez względu na oczekiwany materiał czy właściwości wydruku. Tworzymy modele
o skomplikowanej geometrii, elastyczne, bardzo wytrzymałe, z kompozytów drewna
czy z gipsu.

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. Since 2014, our Design and Prototype Department provides
services for customers from all types of industry.
Thanks to hundreds of hours spent on 3D printing and market research, we offer
only the most efficient printers with the best price-performance ratio. While
implementing 3D printing for company use, we choose the optimal printer and
share our knowledge in order to fully prepare the customers for independent
realizations of their projects, making them self-reliable and allowing the printer to
become as effective as possible.

Wiedza, którą dzielimy się w trakcie wdrożenia, przygotowuje naszych Klientów do
samodzielnej realizacji projektów w ich firmie.
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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.vectormedia.pl

Vector Media
Łukasz Mucha, Owner
+ 48 661 682 629
lukasz.mucha83@gmail.com
info@vectormedia.pl
+48 601 335 868
ul. Wał Miedzeszyński 518a
03-994 Warszawa
biuro@satagro.pl biuro@satagro.pl

Specjalizujemy się w realizacji usług z wykorzystaniem dronów. Nasza specjalność
to przemysłowe inspekcje z powietrza.
Posiadamy drona z wysokoczułą radiometryczną kamerą termowizyjną oraz
kamerą HD z 30-krotnym zoomem optycznym.
Realizujemy inspekcje:
•

izolacji ścian i dachów w budynkach mieszkalnych,

•

dachów hal wielkopowierzchniowych,

•

linii przesyłowych wysokiego napięcia, ciepłociągów, gazociągów,

•

instalacji fotowoltaicznych, turbin wiatrowych,

•

kominów przemysłowych,

•

akcje ratownicze i poszukiwania osób.

Oprócz inspekcji realizujemy standardowe loty z filmowaniem oraz zlecenia
indywidualne. Posiadamy uprawnienia i umiejętności niezbędne do realizacji
lotów komercyjnych.
Zapraszamy do współpracy!
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We provide wide range of UAV-based services. Our speciality is aerial inspections
dedicated for industry applications. Our drones are equipped with high-performance
radiometric thermal imaging camera and standard HD video camera with powerful
30x optical zoom.
We offer services such as:
•

thermal insulation inspections (walls and roofs in residential buildings or large
halls),

•

overhead power line inspections,

•

solar panel and wind turbine inspections,

•

heat and gas pipelines inspections,

•

industrial chimneys inspections,

•

search and rescue operations,

•

other individually customized inspections.

Apart from the inspections and surveys we carry out standard filming flights and
other custom requests.
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Enterprise Europe Network DELab UW
ul. Dobra 56/66, 00-312 Warszawa
+48 22 55 27 606 / 607
een@uw.edu.pl
www.een.uw.edu.pl
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