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Akademia Górniczo-Hutnicza
im. Stanisława Staszica w Krakowie
Centrum Transferu Technologii AGH
Al. A. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
Pawilon Hala A2, 3p.
tel. +48 12 617-32-85; +48 12 617-46-42
e-mail:ctt@agh.edu.pl,
http://www.agh.edu.pl, http://www.ctt.agh.edu.pl/
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w
Krakowie to jedna z najlepszych, najbardziej renomowanych i
nowoczesnych polskich uczelni technicznych. Nowoczesna baza
naukowo-dydaktyczna
z
laboratoriami
wyposażonymi
w
najnowocześniejszą aparaturę, żywa i stale rozwijana współpraca
krajowa i zagraniczna z innymi uczelniami, wysokie kwalifikacje
pracowników, otwartość na środowisko przedsiębiorców niezależnie od
ich wielkości i skali działania – to wszystko sprawia, że AGH przoduje w
dziedzinie nowoczesnych technologii, zajmując wysoką lokatę w skali
międzynarodowej.
Współpraca odbywa się w 8 podstawowych obszarach:
1. Nowe materiały i technologie
2. Technologie informacyjne
3. Środowisko i zmiany klimatyczne
4. Energia i jej zasoby
5. Górnictwo
6. Inżynieria elektryczna i mechaniczna
7. Nauki ścisłe i przyrodnicze
8. Nauki społeczno-ekonomiczne i humanistyczne
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Arcus S.A.
ul. Kolejowa 5/7, 01-217 Warszawa
tel.: (22) 536 08 00, (22) 536 09 00
faks: (22) 831 70 43
e-mail: arcus@arcus.pl
www.arcus.pl,
ARCUS jest jednym z największych na rynku dostawców zintegrowanych
systemów zarządzania dokumentem i korespondencją masową. Firma
jest wyłącznym przedstawicielem Kyocera Document Solutions i Pitney
Bowes

w
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inteligentnych sieci energetycznych. Trzecia Spółka z Grupy Arcus ARCUS Systemy Informatyczne – realizuje informatyczne projekty
integratorskie z zakresu systemów zunifikowanej komunikacji, dostaw i
wdrożenia infrastruktury IT oraz systemów klasy ERP. Uzupełnieniem
oferty Grupy Arcus jest autorskie oprogramowanie do zarządzania
obiegiem dokumentów i projektów Spółki Docusoft.

ARCUS GROUP is one of the most significant providers of intelligent
solutions

and

integrated

systems

for

document

and

mass

correspondence management on the market. ARCUS S.A. is a
representative of Kyocera Document Solutions and Pitney Bowes in
Poland.

ARCUS

S.A.

and

T-matic

Systems

S.A.

also

provide

comprehensive solutions and services in the field of telematics and smart
grids, as well as integration of ICT (information and communication
technologies) solutions – as ARCUS Systemy Informatyczne. The third
company forming ARCUS GROUP is DocuSoft Sp. z o.o. which is the
manufacturer of information-flow systems.
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ATMAT PRODUCENT
ul. Walerego Goetla 6, 30-065 Kraków
tel. kom. +48 792 516 460
e_mail: info@atmat.pl
http://www:atmat.pl
DYSTRYBUTOR
PRIMA-TECH S.C.
ul. Górna 2A, 42-262 Kolonia Poczesna
tel.: +48 34 328 51 48, tel. kom. + 48 781 699 599,
e-mail: primatech@op.pl
http://www.drukary3d.pl,

ATMAT i Prima-Tech to konsorcjum które dynamicznie rozwija się
w dziedzinie
modelowania, produkcji oraz ciągłego udoskonalania
drukarek 3D.Nasze doświadczenie oraz nowatorskie rozwiązania
przyczyniły się do powstania m.in.: drukarek 3D, skanerów 3D oraz

zyskującego na popularności urządzenia do robienia drinków jakim jest
DRINKBOT. Najbardziej popularnym i cenionym produktem są drukarki
serii „Signal”, w których połączenie dużej wydajności i niespotykanej
precyzji wydruku sprawia, że są one jednymi z najlepszych drukarek na
rynku. Kolejnym produktem godnym uwagi jest model „Jupiter”- wielka
przemysłowa drukarka z największym polem roboczym w tej klasie,
dostępna na rynku.
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Comarch S.A.
Al. Jana Pawła II 39a, 31-864 Kraków
tel.: +48 12 646 1000
fax.: +48 12 646 1100
e-mail: info@comarch.com,
http://www.comarch.com
Comarch jest wiodącym środkowoeuropejskim dostawcą innowacyjnych
rozwiązań IT, które wspomagają firmy i instytucje w osiąganiu wyższej
rentowności, optymalizując działalność operacyjną i procesy biznesowe.
Firma zatrudnia ponad 5000 najwyższej klasy specjalistów na całym
świecie. Głównym atutem Comarch jest głęboka wiedza branżowa, którą
od 1993 roku przekazuje klientom w postaci zintegrowanych systemów
informatycznych dla sektorów telekomunikacji, usług finansowych,
rynków kapitałowych, bankowości i ubezpieczeń, administracji publicznej,
handlu i usług oraz dużych, średnich i małych przedsiębiorstw.

Comarch is a global supplier of IT services, one which comprehensively
supports customer relationships, and optimizes operational activities and
business processes. The company’s in-depth knowledge of the industry is

its main advantage and we pass this on to our customers in the form of
integrated IT solutions. Comarch aims to deliver innovative IT solutions
to all sectors of the economy. About 5 000 experienced specialists and
consultants work for our customers in America, Europe and the Middle
East.

Energia Nowa Sp. z o.o.
Wrocławski Park Technologiczny
ul. Fabryczna 16 H, 53-609 Wrocław
tel.: +48 (71) 750 91 72
e-mail: biuro@energianowa.pl
http//:www.energianowa.pl
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Tworzymy Internet Rzeczy.
Jesteśmy konstruktorami prototypów elektroniki (modułów radiowych) i
na ich podstawie tworzymy system LIVtron wraz z autorskim,
zabezpieczonym protokołem komunikacyjnym.

Esri Polska Sp. z o.o.
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ul. Bonifraterska 17 (III piętro)
00-203 Warszawa
tel. (22) 749-87-00
fax (22) 749-87-01
e-mail: esri@esri.pl
www.esri.pl
Esri Polska oferuje rozwiązania umożliwiające przedstawienie i
zrozumienie otaczającego nas świata, w oparciu o wizualizację i analizę
danych przestrzennych. Firma jest wyłącznym przedstawicielem Esri Inc.
światowego lidera w tworzeniu oprogramowania systemów informacji
geograficznej (GIS).
Działalność Esri Polska obejmuje doradztwo i usługi w zakresie
projektowania i rozwoju systemów i aplikacji do przestrzennej
wizualizacji i analiz danych. Firma jest wyłącznym dystrybutorem
oprogramowania ArcGIS, firmy Esri Inc., które tworzy kompleksową
platformę gromadzenia, administrowania, prezentowania i analizy danych
geograficznych. Rozwiązania pozwalają na współpracę i współdzielenie
danych w wybranym miejscu i czasie oraz na dowolnym urządzeniu.
Rozwiązania Esri są obecnie wykorzystywane przez ponad milion
użytkowników na całym świecie. Klientami firmy są m.in. jednostki
administracji centralnej i samorządowej, firmy z sektora infrastruktury,
transportu, środowiska i edukacji. Z rozwiązań i usług doradczych Esri
korzystają m.in. takie instytucje publiczne i przedsiębiorstwa jak: GUGiK,
Wojsko, Policja i Straż Pożarna, Urzędy Miast, Urzędy Marszałkowskie,
Wojewódzkie Wydziały Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego,
Frontex, GOPR, GUS, BULiGL, IBL, KZGW, Wojewódzkie Inspektoraty
Ochrony Środowiska, PIG-PIB, Parki Narodowe i Parki Krajobrazowe,
PGNiG, Energa, Orange, Gaz-System, PSG, Crédit Agricole, Carrefour.
Dodatkowe informacje: www.esri.pl
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Evercom
adres: ul. Codzienna 8c, 03-668 Warszawa
tel. (22) 678 01 12, (22) 678 01 28
faks (22) 678 01 75
email: evercom@evercom.pl
witryna: www.evercom.pl
Evercom jest renomowanym integratorem systemów teleinformatycznych
obecnym na rynku od 1992 roku. Firma dostarcza kompleksowe
rozwiązania IT oraz świadczy zaawansowane usługi informatyczne.
Evercom swoje działanie pojmuje jako analizę i wspieranie procesów
organizacyjnych Klientów, poprzez dostarczanie adekwatnych rozwiązań
opartych o technikę informatyczną.
Evercom projektuje, wdraża i integruje systemy informatyczne. Jest
liderem w obszarze technologii bezpieczeństwa systemów i informacji.
Oferta firmy koncentruje się na obszarach kompetencyjnych: budowy
centrów danych i sieci teleinformatycznych, systemów bezpieczeństwa,
zarządzania infrastrukturą i usługami systemów IT, zunifikowanych
systemów pamięci masowych, składowania danych oraz zarządzania
procesami biznesowymi.
Evercom buduje systemy wyposażając je w nowoczesne rozwiązania
zapewniające wysoką dostępność usług i bezpieczeństwo. Ich częścią są
centra zapasowe oraz kompletne mechanizmy i procedury odtwarzania
usług po awarii.
W ramach pełnego portfolio usług firma zapewnia stałą, całodobową
pomoc techniczną, serwis, wsparcie administracyjne dla systemów oraz
konsultacje i szkolenia. Usługi są także oferowane w modelu
outsourcingu.

Evercom wykonuje audyty bezpieczeństwa informacji oraz systemów
informatycznych. Są one realizowane na podstawie powszechnie
stosowanych norm i standardów, z wykorzystaniem zbiorów najlepszych
praktyk. Wszyscy pracownicy firmy posiadają poświadczenia
uprawniające do dostępu do informacji niejawnych.
Evercom kieruje swoją ofertę przede wszystkim do sektora publicznego
oraz dużych i średnich podmiotów gospodarczych. Skorzystali z niej
między innymi: Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, GIODO, Główny
Urząd Statystyczny, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Kancelaria
Sejmu RP, Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Obrony Narodowej,
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwo Spraw
Wewnętrznych, Naczelna Prokuratura Wojskowa, Narodowy Fundusz
Zdrowia, Państwowa Inspekcja Pracy, Politechnika Poznańska, Rządowe
Centrum Legislacji, SANEPID, Siły Zbrojne RP, Służba Wywiadu
Wojskowego, Urząd Komunikacji Elektronicznej, Zakład Ubezpieczeń
Społecznych oraz administracja rządowa terenowa i samorządowa.
Wśród Klientów Evercom jest także wiele firm reprezentujących różne
sektory gospodarki, takich jak: AIG Polska, Alior Bank, Alcatel-Lucent,
Bombardier, Coca Cola, BRE Bank, Ernst & Young, Philips, Poczta Polska,
Polskie Radio, Orange, Raiffeisen Bank, Topsil Semiconductor, PKO BP.
Evercom posiada liczne certyfikaty i autoryzacje producentów, które wraz
z listą wykonanych wdrożeń i referencji, stanowią o jej pozycji rynkowej
i unikalnych kompetencjach. Dzięki nim oraz wieloletniej praktyce,
Evercom jest wiarygodnym partnerem dla Klientów i zapewnia im
realizację projektów o dowolnej skali.
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FABLAB KIELCE
http://fablabkielce.pl, http://urbicum.com, http://3fx.eu
Drukarka 3d - GAIA Multitool
GAIA Multitool - to urządzenie, które zostało skonstruowane w
stowarzyszeniu FabLab Kielce. To prawdopodobnie najbardziej
wszechstronnym urządzeniem do prototypowania występującym obecnie
na
rynku. Zawiera w sobie m.in. drukarkę 3d do mas półstałych. To
innowacyjna technologia rozwijana z powodzeniem przez Kielecki zespół.
Umożliwia drukowanie z gliny, a także żywic wymieszanych z pyłem
metalowym, kamiennym oraz z wielu innych skomponowanych przez
użytkownika mas. Oprócz tego pozwala na drukowanie z termoplastów
(ABS/PLA) w popularnej technologii FFF/FDM. GAI'a może pracować jako
frezarka, ploter z nożem wleczonym lub inną z aż 10 dostępnych głowic.
Autorski sposób wymiany i montażu pozwala w ciągu kilkunastu sekund
zmieniać głowice.
GAIA Multitool została wykonana na podzespołach stosowanych w
profesjonalnych maszynach CNC. W cenę wliczone jest szkolenie oraz
dedykowane oprogramowanie. Wysoka jakość wykonania potwierdzona
jest
12 miesięczną gwarancją.
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FORMASTER S.A.
DZIAŁ BADAWCZO-ROZWOJOWY
ul. Fabryczna 24, 25-818 Kielce
telefon: (41) 346 48 10-12 wew. 121 lub 122
e-mail: handlowy@formaster.com
http//:www.formaster.com
Formaster S.A. to polska rodzinna firma, obecna na rynku już ponad 30
lat. Jej wieloletnie doświadczenie gwarantuje niezmienność strategii
produkcyjnej, zmierzającej do ciągłego podwyższania jakości wszystkich
wytwarzanych produktów. Oferta przedsiębiorstwa składa się z szerokiej
gamy wyrobów wprowadzanych na rynek pod marką Dafi, należą do
niej: elektryczne przepływowe ogrzewacze do wody, filtry do wody,
pojemniki do próżniowego przechowywania żywności. Formaster S.A.
prowadzi własne centrum badawczo-rozwojowe, laboratorium, linie
produkcyjne, wysoko wyspecjalizowany park maszynowy oraz zaplecze
techniczno-produkcyjne. Własne rozwiązania technologiczne pozwoliły
firmie stworzyć kolejną innowację - ogrzewacze powietrza,
odpowiadające ekologicznym i ekonomicznym potrzebom rynku.

RESEARCH AND DEVELOPMENT DEPARTMENT FORMASTER SA
Formaster SA is a Polish family company, present on the market for
over 30 years. Years of experience guarantees the stability of production
strategy, aiming to continuously increase the quality of all its products.
Offer consists a wide range of products under the Dafi brand. It
includes: electric flow water heaters, water filters, vacuum containers for
food storage. Formaster SA conducts its own research and development
center, laboratory, production lines, highly specialized machinery. Their
own technology allowed to create another innovation - air heaters which
correspond to the ecological and economic needs of the market.

FORTINET
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Budynek Lumen II
ul. Złota 59, 00-120 Warszawa
poland@fortinet.com
http://www.fortinet.com
Fortinet (NASDAQ: FTNT) chroni największe przedsiębiorstwa,
dostawców usług i podmioty administracji publicznej na całym świecie.
Klienci Fortinet objęci są pełną i inteligentną ochroną w dobie
zwiększającej się sfery zagrożeń i stale rosnących oczekiwań wobec
wydajności rozszerzających się sieci. Architektura Fortinet Security Fabric
zapewnia skuteczne zabezpieczenia, odpowiadające na kluczowe
wyzwania bezpieczeństwa środowisk sieciowych, aplikacji, chmury oraz
urządzeń mobilnych. Już ponad 280 000 klientów na całym świecie
powierzyło Fortinetowi ochronę swoich firm. Więcej informacji na
www.fortinet.com, Fortinet Blog oraz FortiGuardLabs.

FUJITSU
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ul. Jutrzenki 137, 02-231 Warszawa, Polska
tel +48 22 574 10 00
fax +48 22 574 10 09
e-mail: kontakt-pl@ts.fujitsu.com
http://www.fujitsu.com/pl/
Fujitsu Technology Solutions
Fujitsu Technology Solutions jest największym dostawcą infrastruktur
informatycznych, obecnym na wszystkich najważniejszych rynkach
Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki oraz w Indiach.
Wśród jego klientów znajdują się zarówno duże przedsiębiorstwa, jak i
małe oraz średnie firmy, a także klienci indywidualni. W oparciu o
koncepcję dynamicznych infrastruktur firma oferuje pełną gamę
produktów, rozwiązań oraz usług informatycznych, od systemów
klienckich po rozwiązania dla centrów przetwarzania danych,
infrastrukturę zarządzaną oraz udostępnianie infrastruktury w formie
usługi. Fujitsu Technology Solutions zatrudnia ponad 13 000
pracowników. Firma wchodzi w skład globalnej Grupy Fujitsu (Fujitsu
Group) prowadzącej działalność na całym świecie. Fujitsu w Polsce to
systemy IT, serwis, produkty oraz Global Delivery Center. Firma
zatrudnia ponad 1200 osób i stale się rozwija. Więcej informacji można
znaleźć w witrynie internetowej pod adresem http://www.fujitsu.com/pl/
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Funtronic Sp. z o.o.
ul. Sienkiewicza 53, 25-002 Kielce
biuro:
ul. Kolumbijska 11, 01-991 Warszawa
tel +48 22 6100230
e-mail: biuro@funtronic.eu
http//:www.funtronic.eu;
Funtronic Sp zo.o. - Projektujemy i produkujemy nowoczesne
urządzenia multimedialne. Nasze rozwiązania kierujemy do odbiorców w
obszarach edukacji i rehabilitacji (szkoły, przedszkola, poradnie
logopedyczne, ośrodki rehabilitacyjno - edukacyjno - wychowawcze,
muzea), rozrywki (bawialnie, sale i kąciki zabaw w obiektach prywatnych
i użyteczności publicznej, np. hotele, banki, poradnie med. dla dzieci,
sale weselne) i reklamy (galerie i centra handlowe, sieci handlowe) na
terenie RP i zagranicą
Oferujemy m.in.
 interaktywną podłogę edukacyjną Magiczny Dywan
 uniwersalną tablicę interaktywną FunBoard
Nasze rozwiązania wyróżnia innowacyjność zastosowania, wysoka jakość
wykonania potwierdzona znakiem ISO9001, łatwość montażu i obsługi
oraz niezwykle atrakcyjna cena.

Funtronic Ltd - We design and manufacture modern multimedia devices.
Our solutions are addressed to education and rehabilitation (schools,
kindergartens, speech therapy, rehabilitation’s centers, museums),
entertainment (playgrounds, halls and play areas in private and public

buildings such as hotels, banks, pediatric clinics, wedding halls, etc) and
advertisement (galleries and shopping centers) in Poland and abroad
We offer:
 Magic Carpet interactive floor
 FunBoard interactive whiteboard

We create innovative and high quality solutions. Our products are easy
to use and offered at very attractive price. We manufacture according to
ISO9001
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GAIA Multitool to wyjątkowe narzędzie do prototypowania. Uniwersalna
maszyna CNC obsługująca do 10 unikalnych głowic. Jako jedyna na
rynku pracuje w technologii JAPA.
Technologia JAPA jest autorską technologią druku 3D opracowaną przez
Janusza Wójcika i Pawła Rokitę. Pozwala na budowanie obiektów z mas
półstałych. Może pracować w glinie jak również w masach opracowanych
przez użytkownika opierających się np. na żywicach wypełnionych pyłem
marmurowym lub metalowym.
Najczęściej przez klientów wybierana jest wersja Standard o polu
roboczym o średnicy 30 cm i wysokości 45 cm oraz wersja MAXX V2 o
średnicy pola roboczego 45 cm oraz wysokości 125 cm.
Producent świadczy również usługi budowy na zamówienie maszyn
według specyfikacji klienta.

GISonLine sp. z o.o. sp. k.
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ul. Szlak 65/901A, 31-153 Kraków,
telefon: +48 12 350 60 74
e-mail: biuro@gisonline.pl
http://www.gisonline.pl

Firma tworzona przez profesjonalistów z wieloletnim doświadczeniem i
szeroką wiedzą na temat rozwiązań GIS w różnych branżach. Obecny
rynek wymaga wdrażania aplikacji jako usług kompleksowych, od
konsultacji, przez wdrożenie, aż po migrację danych i integrację ze
środowiskiem
pracy
przedsiębiorstwa.
Wychodząc
naprzeciw
oczekiwaniom, GISonLine proponuje innowacyjne rozwiązania wdrożeń
geoportali, nowoczesne metody inwentaryzacji i paszportyzacji majątku z
wykorzystaniem technologii nalotów UAV, własne i sprawdzone
technologie migracji. Nasze rozwiązania
są z sukcesem
wykorzystywane zarówno w energetyce, budownictwie i ochronie
środowiska

Globtrak Polska Sp. z o.o.
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Wincentego Witosa 65/2, 25-561 Kielce
tel 41 312 10 00
fax 41 312 10 01
e-mail: info@globtrak.pl
Globtrak jest jedną z pierwszych w Polsce, najlepiej sprzedających się
marek systemów monitoringu pojazdów i obsługi flot. Nasi
Regionalni Managerowie Produktu zapewniają fachowe doradztwo,
analizują potrzeby klienta i szukają optymalnych rozwiązań generujących
oszczędności w jego firmie. Programiści z pasją rozbudowują
funkcjonalność Systemu Globtrak pod indywidualne potrzeby klienta,
sprawiając, że lokalizacja pojazdów staje się jeszcze bardziej precyzyjna i
dokładna.
Oferujemy:
Monitoring GPS
Monitoring Wizyjny Brigade Select 360
System kontroli i rozliczania pracowników
Pełne rozwiązania transportowe
Oferujemy System Globtrak każdemu kto:
• dąży do wygenerowania oszczędności w swojej firmie
• chce zyskać przewagę rynkową wśród firm ze swojej branży
• chce zoptymalizować pracę i zwiększyć wydajność w firmie
• stworzyć pozytywną atmosferę i jasne warunki pracy w firmie
Firma Globtrak Spółka z o.o. stale rozwija system swojego autorstwa pod
kątem oczekiwań klientów, wprowadza nowatorskie rozwiązania oraz
najnowocześniejsze urządzenia. Każdy kto decydując się na współpracę z
firmą Globtrak dołącza do grupy innowacyjnych liderów branży w której
działa firma.
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GRADIS Sp z o.o.
ul. Czerwone Maki 84 30-392 Kraków
e-mail: info@gradis.pl
http://www.gradis.pl
GRADIS Sp z o.o. jest startupem założonym przez naukowców
z Akademii Górniczo Hutniczej. W swojej ofercie posiada produkty
dedykowane dla rynku oświetlenia zewnętrznego. Mimo młodego wieku
spółka została odznaczona wyróżnieniem na CEE Clean Energy Awards,
oraz zajęła 3 miejsce na konferencji The Business Booster w Berlinie.
PhoCa System prezentuje nowe podejście do kwestii związanej
z oświetleniem. Dzięki zastosowaniu autorskich algorytmów oszczędności
dla pojedynczej instalacji mogą wynieść ponad 70%. Końcowy wynik
przekłada się na m.in. na zmniejszenie kosztów, czy też ograniczenie
emisji CO2.

IC Solutions sp. z o.o.
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ul. Rubież 46/C3, 61-612 Poznań
tel. +48 696 008 957
e-mail: biuro@icsolutions.pl
IC Solutions, twórca technologii IC PEN, wykorzystującej cyfrowy
długopis do digitalizacji danych. Motywem przewodnim wszystkich
podejmowanych przez firmę działań jest idea Invisible Computing,
czyli projektowania rozwiązań intuicyjnych i przyjaznych w użyciu.
Sprawiamy, że korzystanie z rozwiązań informatycznych staje się
nieodczuwalne dla użytkownika, a z wysokich technologii może korzystać
każdy bez względu na wiek, wykształcenie czy status społeczny.
Technologia długopisów cyfrowych umożliwia utrwalenie
w formie
elektronicznej tekstu pisanego na papierze. Rozwiązanie to jest przyjęte i
stosowane na międzynarodowych rynkach.

Stoisko F-6

KONCEPT" Sp. z o.o.
ul. Wodniaków 19, 03-992 Warszawa
tel. (22) 612 18 18, 616-21-34,
fax (22) 617-85-20
email: info@koncept.pl
http//:www.koncept.pl
Firma oferuje indywidualne rozwiązania, w których infrastruktura
sprzętowa, oprogramowanie, sieć komputerowa i peryferia stanowią
spójną całość.
Realizację złożonych celów opieramy na doskonaleniu skuteczności
systemu zarządzania jakością wg normy PN-EN ISO 9001:2008, systemu
zarządzania bezpieczeństwem informacji wg normy ISO/IEC 27001:2013,
w oparciu o „Wewnętrzny System Kontroli” zgodnie z wymaganiami
określonymi w ustawie z dnia 29 listopada 2000 roku o obrocie z
zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym
dla bezpieczeństwa państwa. Dbając o środowisko wdrożyliśmy normę
zarządzania środowiskowego wg PN-EN ISO 14001:2004.

Our company offers individual solutions, in which all its elements appliances' infrastructure, software, computer network and peripheries
are the integrated operating system.
Implementation of planned goals we realise according to:
- quality managment system consistent with norm nr PN-EN ISO
9001:2008,
- safety information managment system consistent with norm nr
ISO/IEC 27001:2013,

- "Internal Control System" according to binding statue from 29th of
November 2000 year about international capital turnover connected with
technology and service with strategic significance for state safety,
What is more we implement environmental managment norm nr PN-EN
ISO 14001:2004 to show our enviromental friendly commitment.
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MEDHUB Sp. z o.o.
ul. Szyperska 14 , 61-754 Poznań
tel.: +48 61 64 60 981
fax: +48 61 64 60 980
http://www.medhub.pl

medhub działa na rynku ochrony zdrowia. Od początku istnienia jest
zaangażowany w tworzenie sztandarowego systemu klasy HIS Eskulap.
System uważany jest za rozwiązanie o najszerszym zakresie
funkcjonalnym (ok 40 aplikacji) i jest eksploatowany przez ponad 100
podmiotów leczniczych na terenie kraju. HIS jest oferowany
komplementarnie z systemem klasy ERP Impuls EVO dla działów
administracyjnych placówek medycznych. Portfolio produktowe zostało
uzupełnione o system Helathcare Business Intelligence własnej
produkcji, umożliwiający kadrze menadżerskiej jednostek medycznych
pozyskanie przekrojowych analiz z dużej ilości danych gromadzonych
w systemach informatycznych.

Firma Metale Sp. z o.o.
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ul. Wagonowa 14-18 ; 53-609 Wrocław
tel:. +48 (71) 791 77 01
e-mail : biuro@metale.pl
Firma Metale Sp. z o.o., zajmuje się opracowywaniem i wydawaniem
informatorów branżowych „Metale”. Prowadzi portal
internetowy metale.pl , który ułatwia wzajemną wymianę informacji oraz
posiada obszerną bazę firm. Misją firmy jest oferowanie najwyższych
standardów usług B2B w branży metali.

The company Metals Sp. z o. o., deals with the development and
publishing industry informants "Metals". Running Internet portal that
makes the mutual exchange of information easier. The company's aim is
to offer the highest standards of B2B services in the metals industry .

mill studio
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ul. Potebni 5/2
30-537 Kraków, Polska
Tel. +48 600 377 833
info@lookam.it
Lookam.
Czy zastanawiałeś się kiedyś kto dba o Twoją stronę www?
Nikt. Jak Ty nie zapewnisz jej codziennego serwisu i regularnych
aktualizacji, to z czasem przestanie Ci służyć i dostarczy problemów.
Wiemy, że prawdopodobnie nie jesteś specjalistą od tego typu
aktywności, na szczęście my tak.
Jesteśmy zespołem profesjonalistów związanych z branżą IT.
Stworzyliśmy lookam, aby strony klientów były BEZPIECZNE, a ich
działanie STABILNE.
Co dajemy Twojej stronie?
 regularny backup danych
 aktualizacja kluczowych komponentów strony
 szybka reakcja i wyeliminowanie zagrożeń
www.lookam.it

Lookam.
Taking care of the essentials, every day.
Have you ever wondered who’s looking after your website?
Nobody. If you don’t give it a daily service and regular updates, after a
while it will stop functioning as you need it to and will start causing
unexpected problems.
We know you’re probably not a specialist in this area - luckily we are.

We’re a team of IT professionals. We created lookam to keep our
clients’ websites SAFE and STABLE.
What can we give your site?
 regular data back-ups
 updates of key components
 a quick response time and elimination of potential threats
www.lookam.it
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mReh Sp. z o.o.
ul. Oświecenia 11/1A, 31-635 Kraków
tel. +48 607 344 855
e-mail: biuro@mreh.pl
http://www.mreh.pl
mReh Sp. z o. o. dostarcza rozwiązania w zakresie wsparcia rehabilitacji
poprzez realizację zdalnego jej wsparcia przez system mobiReh.
Naszym celem jest zapewnienie pacjentom, poprzez nowoczesne formy,
zdalnej rehabilitacji, umożliwiającej skuteczne i bezpieczne realizowanie
indywidualnych zaleceń lekarzy i fizjoterapeutów oraz zapewnienie
specjalistom medycznym dostępu do danych ćwiczących na odległość
pacjentów w celu lepszego monitoringu i analizy skuteczności
prowadzonej terapii.

mReh is a Start-up company from Kraków established to develop and
commercialize MobiReh, the first remote rehabilitation system based on

the novel combination of wearable sensors and mobile technologies that
will allow patients to carry out rehabilitation at home under the
supervision of physiotherapists.
We are a group of medical doctors, physiotherapists and IT specialists.
What is very important – in the process of preparation of our mobile
solutions we work together!
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ncNETcom Sp. z o.o.
25-413 Kielce, ul. Domaniówka 1/1 B
tel/fax 41 343-03-88 / 41 330-38-00
e-mail: biuro@ncnetcom.pl
http://www.ncnetcom.pl
Jesteśmy firmą informatyczną istniejącą od 1997 roku. Nasze
umiejętności pozwalają nam na oferowanie kompleksowych usług na
najwyższym poziomie, co potwierdzają uzyskane przez nas certyfikaty
Partnerów największych producentów sprzętu komputerowego i
oprogramowania m.in.: Microsoft, HP Inc, HPE, Fortinet, Acronis,
VMware.
Oferujemy Państwu takie usługi jak:
- kompleksowe wykonanie serwerowni wraz z doradztwem, wdrożeniem,
obsługą i serwisem
- budowę i zabezpieczenia sieci komputerowych
- wirtualizację zasobów komputerowych
- sprzedaż sprzętu komputerowego wszystkich znanych światowych
producentów
- serwis komputerowy (PC, notebooki, drukarki etc.)

NEWIND sp. z o.o.
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ul. Klecińska 125, 54-413 Wrocław
tel.: +48 71 78 58 550
fax: +48 71 78 58 551
http://www.newind.pl
Firma NEWIND powstała w 2010 roku, z z inicjatywy przedsiębiorców,
z doświadczeniem w realizowaniu profesjonalnych, kompleksowych
projektów IT dla wielu sektorów gospodarki.
Stworzyliśmy zespół specjalistów doświadczonych w realizacji złożonych
projektów oraz posiadających szeroką wiedzę popartą uzyskanymi
certyfikatami wiodących dostawców technologii IT. Realizujemy projekty
zarówno w sektorze prywatnym, jak i na rynku publicznym.
Doświadczenie, kompetencje i stale poszerzana oferta obejmująca
najnowsze technologie IT gwarantują naszym klientom bezpieczeństwo
oraz zapewniają wysoką jakość świadczonych usług.
Współpracujemy z największymi dostawcami technologii IT, oferując
usługi w następujących dziedzinach:
 Wytwarzanie oprogramowania,
 Integracja i bezpieczeństwo systemów IT,
 Wdrożenia systemów Microsoft,
 SAP Basis,
 Serwis i consulting.
NEWIND was established in 2010 on the initiative of several
businessmen who gained their professional experience while executing
complex IT projects in many sectors of the economy
We have formed teams of specialists experienced in executing complex
projects. They have extensive knowledge confirmed by certificates issued
by leading IT technology suppliers

Experience, competence and constantly updated offer covering the
latest IT technologies provide our Clients with a sense of security and
confirm the quality of our services.
We work with the world’s largest suppliers of IT technologies providing
service primarily in the following areas:
 software development,
 integration and security of IT systems,
 IT Systems Monitorig
 Microsoft,
 IBM Solutions,
 SAP,
 Services & consulting.
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Politechnika Świętokrzyska
al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce
tel.: 41 34 24 444; 34 24 445, http://www.tu.kielce.pl
Początek Uczelni datuje się od roku 1965, kiedy to powstała
Kielecko-Radomska Wieczorowa Szkoła Inżynierska, następnie KieleckoRadomska Wyższa Szkoła Inżynierska, która w 1974 roku została
przekształcona w Politechnikę Świętokrzyską.
Dzisiaj Politechnika Świętokrzyska składa się z pięciu wydziałów:
 Wydział Budownictwa i Architektury
 Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki
 Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki

 Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn
 Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego.
Wysoko kwalifikowana kadra nauczycieli akademickich oraz bardzo
dobrze wyposażone laboratoria zapewniają wysoką jakość kształcenia dla
około 10 000 studentów w ramach 19 kierunków i w zakresie ponad 60
specjalności.
Uczelnia posiada prawa do nadawania stopnia doktora nauk
technicznych w siedmiu dyscyplinach: automatyka i robotyka,
budownictwo, inżynieria środowiska, elektrotechnika, inżynieria
produkcji, mechanika oraz budowa i eksploatacja maszyn, a także prawa
do habilitowania w trzech dyscyplinach: budowa i eksploatacja maszyn,
budownictwo oraz elektrotechnika.
Politechnika Świętokrzyska jest uczelnią w pełni akademicką oferującą
studia pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia.
Koło naukowe „IMPULS” – Łazik Marsjański
Koło naukowe IMPULS działające w Politechnice Świętokrzyskiej w
Katedrze Automatyki i Robotyki CLTM rozpoczęło swoją działalność w
roku 2013. Działalność koła naukowego ukierunkowana jest na
pogłębianie wiedzy z takich dziedzin jak: automatyka, elektronika oraz
mechanika poprzez kursy teoretycznie i realizację własnych projektów
praktycznych. Studenci realizują projekty związane z mini robotami,
programują mikrokontrolery, sterowniki PLC oraz implementują
inteligentne algorytmy sterowania. Największe osiągnięcie koła
naukowego IMPULS to udział w trzech edycjach międzynarodowych
zawodów „Łazików marsjańskich” European Rover Challenge 2014, 2015
oraz 2016. W tegorocznych zawodach, odbywających się w Centrum
Wystawienniczo-Kongresowym Województwa Podkarpackiego (Jasionka,
woj. podkarpackie) k/ Reszowa zespół wraz z łazikiem zajął II miejsce.
Koło naukowe Exemplum – tworzenie i drukowanie modeli CAD
Koło naukowe "EXEMPLUM cad design & 3d printing" Politechniki
Świętokrzyskiej powstało w roku 2013. Swoją działalność zawdzięcza
opiekunowi dr inż. Arturowi Szmidt. Koło skupia się głównie na tworzeniu
i drukowaniu modeli CAD. Członkowie koła współpracują również z
przemysłem pod kątem opracowywania dokumentacji technicznej i

wykonywania prototypów. Koło organizuje co roku szkolenia z programu
SolidWorks, konferencje dotyczące współpracy studentów z lokalnymi
firmami oraz konkursy z modelowania 3d.
Plany na najbliższy rok akademicki to projekt wykorzystania druku 3d do
wykonania protez, egzoprotez i implantów we współpracy z uczelniami
partnerskimi.
Studenckie Koło Naukowe Wydziału Elektrotechniki, Automatyki
i Informatyki FUPLA – Łazik Marsjański

Projekt Freedom
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Wojciech Piróg wpemade@gmail.com 883 218 639
Karolina Dubiel-Piróg dubiel.karola@gmail.com 535 606 906
Produkt marki Freedom pozwala na połączenie pasji zwiedzania z
własnym kawałkiem podłogi. Jest to projekt mobilnego domu, który jest
odpowiedzią dla osób poszukujących alternatyw na podróże czy
posiadaczy własnych działek nie przeznaczonych pod zabudowę
mieszkalną. Nasz dom można zabrać ze sobą dosłownie… wszędzie!
Wolność zaczyna się tam, gdzie użytkownik nie musi martwić się o
biurokrację ani o długoterminowe zobowiązania hipoteczne. Marka
Freedom daje gotowe rozwiązanie w postaci całorocznego,
energooszczędnego domu na kołach, wyposażonego, w stanie tzw. „pod
klucz”. Proponowany przez nas projekt gwarantuje ekskluzywną
akomodację współczesnych nomadów. Nowoczesny design, funkcjonalne
wnętrze i energooszczędność pozwalają odkryć swoją personalną
wolność czyli FREEDOM. Podczas Startup Weekend w Kielcach wraz
z naszym kreatywnym teamem zbadaliśmy rynek Europejski oraz
Amerykański, bo właśnie tam zainspirowały nas możliwości
przeprowadzki wraz z całym domem.

Projekt Łożyska magnetyczne
„Magnetic Art Technologies”
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Artur Łukasiewicz 730 980 988 artur_tk@wp.pl
Dariusz Michalski 508 96 44 33 Dariusz_michalski@wp.pl
Łukasz Nowakowski 888 055 662 Lnovak@poczta.fm
Łożyska magnetyczne „Magnetic Art Technologies”
Wynalazek o numerze zgłoszenia P.414872 to 'łożysko magnetyczne' na
magnesach trwałych, którego wał jest silnikiem prądu stałego. Ten typ
konstrukcji może znaleźć zastosowanie zastosowanie w:
 technice giroskopowej,
 pompach turbo molekularnych,
 urządzeniach do pomiaru kąta płaskiego oraz bryłowego,
 przemyśle
kosmicznym
(sterowniki
do
nawigacji
oraz
przemieszczania satelitów, pocisków, pojazdów oraz stacji
kosmicznych),
 przemyśle mechanicznym (łożyskowanie elementów wirujących lub
wirująco – drgających),
 przemyśle energetycznym (agregaty prądotwórcze, generatory
wysokiego napięcia, akumulatory energii mechanicznej).
 przemyśle energetycznym (agregaty prądotwórcze, generatory
wysokiego napięcia, akumulatory energii elektrycznej)
Postęp technologiczny w konstrukcji łożysk wszelkiego typu wymusza
zwiększenie ich żywotności, sprawności oraz trwałości, przy
jednoczesnym minimalizowaniu strat. W układach nawigacyjnych technika giroskopowa oraz kosmiczna, do których proponowane jest
wykorzystanie tego typu konstrukcji łożyska magnetycznego, wymaga się
odporności
na:
zakłócenia
mechaniczne,
elektromagnetyczne,
elektryczne, atmosferyczne oraz bezobsługowej pracy.
Łożysko magnetyczne według opisywanego rozwiązania posiada jeden
węzeł tarcia o regulowanym stopniu nacisku ograniczony do styku kuli z
płaską powierzchnią.
Wszelkie tarcia, obciążenia i oddziaływania odśrodkowe, dośrodkowe
oraz
grawitacyjne
którym
poddany
jest
pracujący
WAŁ
ZWANY WIRNIKIEM MAGNETYCZNYM, są kompensowane przez
oddziaływanie wysterowanego stałego pola magnetycznego. Efekt ten
znacznie minimalizuje straty wynikające z bezwładności oraz masy

ułożyskowanego obiektu a tym samym zwiększa efektywność
energetyczną konstrukcji, w których znajdzie zastosowanie. Ostatecznym
przeznaczeniem technologii użytej przy konstrukcji proponowanego
łożyska magnetycznego, jest nowa generacja urządzeń nawigacyjnych
oraz sterujących dla przemysłu kosmicznego, lotniczego, lądowego oraz
morskiego.

Projekt Pub4Social
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Rafał Sadłowski Rafał Sadłowski 602 885 891 email:rafal.sadlowski@cosurfing.net
Internetowy system dystrybucji materiałów marketingowych (katalogów,
ulotek, gazetek reklamowych) Pub4Social to innowacyjne połączenie
mediów społecznościowych, heatmap oraz komunikacji w czasie
rzeczywistym dla celów marketingowych. Materiały w formie plików (np.
pdf) będą załączane poprzez formularz internetowy. Po umieszczeniu
dokumentów online dystrybucja odbywa się za pośrednictwem Internetu,
w tym poprzez media społecznościowe. Odtworzenie dokumentów przez
odbiorców ofert będzie możliwe przy użyciu popularnych przeglądarek
internetowych tj. Firefox, Google Chrome, IE oraz przeglądarek
mobilnych. Celem systemu będzie dostarczenie firmom łatwego sposobu
udostępnienia swojej oferty, pozyskiwania klientów i sprzedaży
produktów bezpośrednio z publikowanych w naszym systemie
materiałów marketingowych. System będzie skracać czas od
zainteresowania klienta ofertą do zakupu. Firmy, które będą publikować
swoje dokumenty, będą miały dodatkową korzyść w postaci informacji
statystycznych o tym, kto przeczytał daną ofertę, ile razy do niej
powracał oraz wiele innych istotnych dla pracownika marketingu
informacji. Wiedza ta może pomóc w tworzeniu lepszych, bardziej
dopasowanych do klienta ofert. Klient - odbiorca oferty będzie mógł
wysłać do firmy zapytanie bezpośrednio z przeglądanego dokumentu a
nawet zamówić produkt z oglądanego dokumentu (np. z katalogu mebli).
Produkt dedykowany jest dla firm zajmujących się sprzedażą
internetową, call center, ale i tych, które posiadają stacjonarne placówki.

Dzięki social media nawet firmy, które nie prowadzą sprzedaży przez
Internet, zyskają taką możliwość. Projekt rozwiązuje więc problemy z
dystrybucją materiałów marketingowych drogą elektroniczną.

Projekt PRODiO
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Marek Mrowiec marek@prodio.pl 692 450 815
Paweł Kotarski pawel@prodio.pl 506 138 915
www.Prodio.pl
"Prodio - dostępny całkowicie przez Internet, prosty i przyjazny system
do zarządzania, planowania i rozliczania produkcji w mikro i małych
firmach.
Dzięki PRODiO można uporządkować produkcję i mieć pełną kontrolę
nad zleceniami. Planowanie zadań pracownikom może odbywać się
zdalnie, z dowolnego miejsca na świecie. Za pomocą przeglądarki w
czasie rzeczywistym można obserwować, co aktualnie jest
produkowane. Dodatkowo PRODiO przekazuje kompleksowe informacje
o wydajnościach pracowników i ich godzinach pracy.
W ramach tego dostępnego on-line narzędzia mamy 4 moduły:
Zarządzania Zleceniami; Plan Produkcji On-line; Rejestracji pracy i Panel
analityczny.
Wszystko to:
• dostępne w przeglądarce internetowej na dowolnym komputerze /
komórce / tablecie czyli:
• zaprojektowane najprościej jak się da
• przyjazne dla pracownika produkcyjnego
• bez konieczności opłat za kosztowne wdrożenie wdrożenie, z jasnym
abonamentem i bez ukrytych kosztów
• z przyjaznym konfiguratorem pozwalającym wystartować w 15 minut
od rejestracji programu
• zgodne z normami ISO 9001 i pozwalające całkowicie wyeliminować
papierowe dokumenty
Więcej informacji oraz darmowa wersja testowa na www.Prodio.pl
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Przedsiębiorstwo Wdrożeniowe
PRO-SERVICE Sp. z o.o.
os. Złotej Jesieni 4, 31-826 Kraków
tel.+ 48 12 4259090; +48 12 6445589;
tel/fax 12 6860710
e-mail: pro@alarmgas.com
http//:wwwprp-service.com.pl
Firma została założona w 1991.
Obecnie wiodący producent detektorów i systemów monitoringu gazów.
Urządzenia zwykłe oraz budowy przeciwwybuchowej. Zdecydowany lider
techniczny w kraju. Oprócz certyfikatu ATEX na urządzenia ( badanie
typu WE) od 2004 roku wdrożony system zarządzania jakością ISO9001:2009; także system zapewnienia jakości (ATEX) tj. zezwolenia na
obrót takimi urządzeniami.
Wielokrotny medalista MT Sawo, spółka rejestrowana w rankingach
innowacyjnych Firm, Innowator Małopolski 2010.
Załoga - obecnie 21 osób, 11 inżynierów elektryków i elektroników
uprawnienia SEP, GIG, projektowe elektryczne./NO2
W grudniu 2014r firma otrzymała złoty medal na INNOVA BRUSSELS za
Wielogazowe, Stacjonarne Detektory T-MASTER CO/LPG/NO2 trzygazowy i Q-MASTER CO/O2/LPG /NO2 - czterogazowy.
„Wielogazowe stacjonarne detektory gazów toksycznych i
wybuchowych”
Światowa nowość.
Dotychczas nikt nie produkował tego typu detektorów stacjonarnych.
(Produkuje się wielogazowe detektory przenośne).
Podejmowane przez jedną z polskich firm próby nie były zgodne z fizyką

wykrywanych gazów i spotkały się z niepowodzeniem.
Istotą nowatorskiego rozwiązania
jest funkcjonowanie dwóch
połączonych
ze sobą modułów detekcyjno-pomiarowych. Górny
wykrywa gazy o ciężarze właściwym podobnym do powietrza a dolny
moduł wykrywa gazy cięższe od powietrza .Specyfiką tego rozwiązania
jest także właściwy dobór sensorów różnych typów ( elektrochemiczne,
katalityczne, IR, półprzewodnikowe), co wyklucza fałszywe alarmy.
Urządzenia mogą pracować samodzielnie lub we współpracy
z centralkami
lub sterownikami tworząc
Wielogazowe i
wielopunktowe systemy detekcji gazów .

STATIONARY MULTIGAS DETECTORS OF TOXIC AND EXPLOSIVE
GASES.
Global novelty.
No one has manufactured this kind of stationary gas detector before
(only mobile multigas detectors have been manufactured so far).
Attempts by one Polish manufacturer proved unsuccessful, as they were
inconsistent when detecting the gases.
The concept behind the innovative solution is the operation of two
interconnected detection and measuring units. The top module detects
gases with specific gravity similar to that of air, whereas the bottom
module detects gases heavier than air.This solution is also specific in the
suitable selection of various types of sensors (electrochemical, catalytic,
IR, semiconductor), which eliminates false alarms. Detectors can work in
standalone mode or in combination with central units or a controller,
making up Multi-gas and multi-point gas detection systems.

PROSOLUTIONS Majewscy Sp. j.

Stoisko F-25

ul. Andrzeja Sołtana 7, 05-400 Otwock
Biuro w Warszawie:
ul. Jana Pawła II 7, 05-077 Warszawa
tel./fax: +48 22.773.20.16
e mail: info@prosolutions.pl
www.prosolutions.pl
PROSOLUTIONS Sp. j. jako autoryzowany Partner firmy Stratasys Ltd.,
oferuje sprzedaż i serwis maszyn FORTUS, drukarek 3D Dimension,
uPrint SE, Mojo oraz Objet. Zapewnia również szkolenie z zakresu
obsługi drukarek i urządzeń oraz szeroką ofertę materiałów
eksploatacyjnych. PROSOLUTIONS Sp. j. oferuje również nowoczesne
usługi szybkiego prototypowania i wytwarzania krótkich serii
produkcyjnych w technologii FDM oraz PolyJet, gwarantując dokładne i
funkcjonalne prototypy w korzystnej cenie. Jesteśmy liderem w
sprzedaży urządzeń 3D oraz wykonywaniu prototypów na zlecenie.
Prosolutions Sp. j. w tej edycji targów zaprezentuje Państwu nowości w
zakresie druku 3D na urządzeniach firmy Stratasys, jak pełna gama
kolorów podczas jednego wydruku dzięki nowemu urządzeniu Stratasys
J750 czy Connex3. Zapraszamy na nasze stoisko F-25!!!

Scanway Sp. z o.o.
ul. Fabryczna 16H, p. 1.14, 53-609, Wrocław
tel. +48 662 004 263
e-mail: office@scanway.pl
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Scanway to młoda, dynamicznie rozwijająca się firma specjalizująca się w
systemach laserowej obróbki wspomaganej nowoczesnymi układami
pomiarowymi. Wszędzie tam gdzie potrzebna jest wysoka prędkość
obróbki, precyzja oraz inteligentne sterowanie nasze systemy znajdują
swoje zastosowanie. Przez wiele lat pracy w zaawansowanych projektach
przemysłowych nasz zespół zdobył wyjątkowe doświadczenie
integratorskie. Nasze główne obszary aplikacji to laserowe
grawerowanie, cięcie i spawanie dla niemal wszystkich gałęzi
przemysłowych.

Stoisko F-24

Studenckie Koło Naukowe Formuła Student
Politechniki Rzeszowskiej
PRz Racing Team jest zespołem konstruującym bolid wyścigowy
na międzynarodowe zawody Formuła Student. Utworzony został w
ramach działalności koła naukowego na Politechnice Rzeszowskiej a jego
celem jest wytworzenie pełnoprawnego bolidu wyścigowego oraz
opracowanie innowacyjnych rozwiązań i technologii na potrzeby
przemysłu motoryzacyjnego. Dzięki wsparciu ośrodka naukowego i firm

zewnętrznych, studenci mają okazję do rozwoju zawodowego i
zdobywania praktyki. Prezentowany bolid PMT-01 został w całości
zaprojektowany przez studentów
i wytworzony przez nich oraz przy
współpracy ze sponsorami.

Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne
Podzamcze 45, 26-060 Chęciny
tel. +48 41 343 40 50, fax +48 41 307 44 76
e-mail: sekretariat@rcnt.pl
http://www.rcnt.pl
Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne jest jedną z najbardziej
perspektywicznych instytucji otoczenia biznesu.
W ramach prowadzonej działalności, poprzez realizację wielu projektów
współfinansowanych z funduszy unijnych, RCNT jest istotnym ogniwem
w

realizacji

założonych

przez

Samorząd

Województwa

celów

rozwojowych Regionu.
Nasze cele realizujemy poprzez:
terenami
potencjału

inwestycyjnymi,
Biobanku

zarządzanie w pełni uzbrojonymi

wspieranie

nauki

Świętokrzyskiego,

przez

wykorzystanie

kształtowanie

postaw

innowacyjnych poprzez prowadzenie działalności edukacyjnej w Centrum
Nauki Leonardo da Vinci.

Stoisko F-5
SIMPLE S.A.
ul. Bronisława Czecha 49/51, 04-555 Warszawa
tel.: +48 (22) 812-58-98
fax.: +48 (22) 815-49-83
e-mail:kontakt@simple.com.pl
http://www.simple.com.pl
SIMPLE S.A. od ponad 25 lat z sukcesem realizuje projekty informatyzacji
polskiej służby zdrowia, dostarczając zaawansowane narzędzia
informatyczne pozwalające efektywnie zarządzać szpitalami i
przychodniami. Platforma SIMPLE.iMED dzięki połączeniu systemów klasy
ERP, PACS, HIS, RIS, Apteka, Teleradiologia i Rehabilitacja obejmuje
wszystkie procesy zachodzące w placówkach medycznych. Jest jednym z
niewielu tak kompleksowych
i bogatych funkcjonalnie
rozwiązań dostępnych na rynku. SIMPLE.iMED integrujący ze sobą część
medyczną i administracyjno-zarządczą poza ułatwieniem dostępu do
informacji przynosi dodatkowe korzyści, dzięki możliwości analizowania
tych danych w jednym spójnym systemie kontrolingowym.

Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa
Ośrodek Enterprise Europe Network
ul. Sienkiewicza 53, 25-002 Kielce
tel/fax: +48 41 368 02 78;
e-mail: een@siph.com.pl
http://www.een.siph.com.pl
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Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa powstała w 1990 roku
jako organizacja działająca na rzecz przedsiębiorczości i rozwoju
regionalnego. Nasza instytucja posiada ponad 25-letnie doświadczenie w
doradztwie, szkoleniach, realizacji programów przedakcesyjnych i
unijnych dla przedsiębiorstw. Wdrażamy projekty doradczo-szkoleniowe
oraz projekty wspierające współpracę nauki i biznesu. Pracujemy dla
instytucji publicznych, samorządów, przedsiębiorstw prywatnych i ich
pracowników. SIPH jest członkiem międzynarodowej sieci Enterprise
Europe Network. Sieć pomaga małym i średnim przedsiębiorstwom
(MŚP) w pełni wykorzystać możliwości biznesowe w UE i poza nią.
Enterprise Europe Network skupia izby gospodarcze, centra transferu
technologii, instytuty badawcze oraz agencje rozwoju, które
współpracują ze sobą pod kierownictwem Komisji Europejskiej.

The Staropolska Chamber of Industry and Commerce was
established in 1990 as an organization operating to the benefit of
entrepreneurship and regional development. Our institution has over 25
years of experience in consulting, trainings, implementation of preaccession and EU programmes for enterprises. We realize complex

consulting and training projects and projects connected with tightening
cooperation between science and business. We work for public
institutions, self-governments, private enterprises and their employees.
SIPH is the member of international Enterprise Europe Network. The
Network helps small and medium-sized enterprises (SMEs) make the
most of business opportunities in the EU and beyond. Enterprise Europe
Network includes chambers of commerce, technology transfer centres,
research institutes and development agencies that work together under
the leadership of the European Commission.

Stoisko F-57
Świętokrzyskie Centrum Innowacji
i Transferu Technologii Sp. z o.o.
al. Solidarności 34, 25-323 Kielce
tel. +48 041 34-32-910, fax: +48 41 34-32-912
e-mail:biuro@it.kielce.pl
http://www.it.kielce.pl,
Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o.
(ŚCITT) w Kielcach powstało 11 stycznia 2002 r. jako podmiot non profit.
Misją spółki jest dążenie do wzmocnienia konkurencyjności Regionu w
obszarze: produkcji, usług, edukacji i zarządzania, poprzez doradztwo,
szkolenia, certyfikacje, transfer i promocję nowych technologii,
wykorzystanie potencjału naukowo-badawczego, dostęp do źródeł
informacji biznesowej oraz kojarzenie partnerów gospodarczych.

Główne działania ŚCITT:
 działania na rzecz innowacji i transferu technologii na poziomie
międzynarodowym, krajowym i regionalnym
 usługi informacyjne i doradcze
 konsultacje na temat: dostępnych programów pomocowych dla
przedsiębiorców, zasad sporządzania wniosków o dofinansowanie
działalności gospodarczej, pomoc w wypełnianiu wniosków oraz
koordynowanie działań związanych z uzyskaniem dotacji,
przygotowanie biznes planów;
 organizacja seminariów, konferencji i szkoleń w zakresie
innowacyjnego rozwoju Regionu,
 działania na rzecz odnawialnych źródeł energii

Stoisko F-56
WAMECH P. A. Wąsik Sp. J.
ul. Torowa 3; 30-435 Kraków
e-mail:wamech@wamech.com
http://www.wamech.com
Firma WAMECH jest firmą rodzinną założoną w 1989 przez Pana Piotra
Wąsika. Dynamiczny rozwój firmy sprawił, że z lokalnie działającego
zakładu ślusarskiego staliśmy się przedsiębiorstwem tworzącym produkty
logistyki wewnętrznej, które dostarczamy do zakładów produkcyjnych
zlokalizowanych na całym Świecie.
Opracowany przez WAMECH, autorski system transportu wewnętrznego
E-Liner przeznaczony dla zakładów produkcyjnych i montażowych
to innowacyjne, w pełni mechaniczne rozwiązanie. System posiada
szereg unikalnych cech które pozwalają na osiąganie wymiernych
korzyści - zarówno finansowych jak i w zakresie poprawy ergonomii i
bezpieczeństwa pracy. Rozwiązanie zostało wielokrotnie nagrodzone a
jego wyjątkowość potwierdza zarówno posiadany patent jak i fakt, że z
korzystają z niego zakłady produkcyjne znajdujące się między innymi w
Stanach Zjednoczonych, Chinach, Afryce czy Tajlandii.
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Wrocławski Park Technologiczny SA

ul. Muchoborska 18, 54-424 Wrocław
tel.: +48 71 798 58 00, faks: +48 71 780 40 34
e-mail:wpt@technologpark.pl
http://www.technologpark.pl
Wrocławski Park Technologiczny to jeden z liderów przedsiębiorczości i
promotor nowych technologii. Jest nastawiony na współpracę z
przedsiębiorstwami bazującymi na zaawansowanych technologiach oraz
ośrodkami naukowymi i badawczymi. Celem WPT jest pobudzanie
rozwoju nowoczesnych technologii oraz pomoc w tworzeniu i rozwoju
firm z sektora MŚP, które je wykorzystują. Rezydujące tu firmy na
preferencyjnych warunkach mogą korzystać z laboratoriów i
specjalistycznego sprzętu. Bogata oferta WPT ma pomóc twórcom
innowacyjnych rozwiązań w ulepszaniu ich oferty technologicznej oraz
służyć promocji przedsiębiorstw i ich produktów. W WPT swoją
działalność ulokowało ponad 200 firm z branż wysokich technologii:
biotechnologii, chemii, medycyny, elektroniki, IT zatrudniających ponad
1600 pracowników.

ZETO Software Sp. z o.o.
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ul. Pieniężnego 6/7, 10-005 Olsztyn
tel.: +48 89 521 72 00
fax: +48 89 527 94 65
https://zetosoftware.pl
ZETO Software Sp. z o.o. w Olsztynie istnieje na rynku od 45 lat.
Zajmujemy się projektowaniem, wytwarzaniem, integracją i wdrażaniem
systemów informatycznych, a także: przetwarzaniem danych,
doradztwem w zakresie IT, szkoleniami, audytem informatycznym,
systemami fiskalnymi. Specjalizujemy się w produkcji i rozwoju
kompleksowych systemów informatycznych dla: administracji publicznej
(PUMA, eKancelaria, eUsługi), rolnictwa oraz energetyki.
Zapewnienie bezpieczeństwa przetwarzanych informacji oraz zarządzania
usługami IT gwarantują certyfikaty: ISO/IEC 27001 oraz ISO 9001.
Zapewniamy klientom i użytkownikom pełną asystę techniczną:
wdrożenia, szkolenia i kompleksową obsługę HelpDesk (24/7/365).

Stoisko F-32
Zakłady Urządzeń Kotłowych „Stąporków” S.A.
ul. Górnicza 3, 26-220 Stąporków
tel. +48 41-3741016, fax. +48 41-3741712
e-mail: zuk@zuk.com.pl
http://www.zuk.com.pl
Zakłady Urządzeń Kotłowych Stąporków są jedną z czołowych firm
działających na Europejskim Rynku Energetycznym. Firma działa na
rynku nieprzerwanie od 40 lat. W tym okresie nabyła specjalistyczną
wiedzę i doświadczenie a tym samym ugruntowała swoją pozycję w
branży energetyki przemysłowej, cieplnej i zawodowej w zakresie
Generalnego Wykonawcy. Głównymi produktami spółki są Instalacje
ochrony powietrza (pył, siarka, azot), urządzenia do transportu, obróbki
oraz spalania różnych paliw w tym RDF i biomasy oraz wszelkiego
rodzaju konstrukcje technologicznych i stalowe.

Zaklady Urzadzen Kotlowych 'Staporkow' SA is one of the leading
companies operating on the European Energetics Market. The company
operates continuously on the market since 40 years. In this period
Company acquired technical knowledge and experience and have firm
position on Industrial, District Heating and Power Engineering market as
General Contractor. Main products are installations for the air
protection(dust, sulfur, nitrogen), devices for the processing and
transport various fuels including RDF and biomass and any type of
technological and steel constructions.

