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I dzień – 19.09.2018 (środa)
WIECZÓR BRANŻOWY

OTWARTY DLA ZAPROSZONYCH GOŚCI
 18.00  Uroczyste rozpoczęcie Gali

 18.10  Prezentacja firm nominowanych w Konkursie

                   18.30 Debata Liderów Branżowych

                   19.15 Występ artystyczny

 20.00  Bankiet i rozmowy kuluarowe

 20.45  Ogłoszenie wyników Konkursu Liderzy IT 2018 

 22.00  Zakończenie Gali 

PLAN WYDARZENIA

II dzień – 20.09.2018 (czwartek)
GŁÓWNY DZIEŃ TARGOWY OTWARTY DLA WSZYSTKICH ZWIEDZAJĄCYCH,

ZAREJESTROWANYCH ZA POŚREDNICTWEM STRONY INTERNETOWEJ
 10.00  Otwarcie Targów IT Future Expo 2018

 10.00  Otwarcie Targów IT Career Summit 2018

              10.00-17.00 Konferencja IT Future Congress

              10.00-14.45 Konferencja Twoja Kariera w IT

 17.00  Zakończenie Targów IT Future Expo 2018

 17.00  Zakończenie Targów IT Career Summit 2018 
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1) Jakie atrakcje dla Zwiedzających przygotowali Państwo 
na stoisku wystawowym?

Jeśli zastanawiają się Państwo jak może wyglądać biuro przy-
szłości, jak procesy automatyzacji, zmiany zachodzące w sferze 
technologicznej, wzrost znaczenia  IoT zmieniają nasze środowi-
sko pracy, zapraszamy na prezentację prowadzoną  przez naszych 
ekspertów zatytułowaną Stop biurokracji (godz: 12:05 - 12:35). 
Nie zabraknie w niej ciekawych i odważnych tez  poruszanych 
przez naszych ekspertów jak np. # BIURO BEZ PAPIERU? – 
MRZONKI PRZYSZŁOŚCI CZY WIZJA JUTRA? # PDF 
KONTRA PAPIER. HARMONIJNA WSPÓŁPRACA CZY 
DECYDUJĄCE STARCIE?# CZY ROBOTY ZASTĄPIĄ LU-
DZI? # CZY DRUK ODCHODZI DO LAMUSA?

Ciekawi jesteśmy,  jakie jest Państwa zdanie ...? Mamy nadzieję, 
że wspólnie będziemy mogli zastanowić się nad kształtem biura 
przyszłości. 

Zapraszamy także na dyskusję panelową, poruszającą jeden z 
kluczowych tematów stanowiących o przyszłości i pozycji naszego 
kraju, co powinniśmy zrobić, aby Polska dołączyła do grona naj-
bardziej cyfrowych państw świata, z udziałem naszego przedstawi-
ciela Przemysława Jabłońskiego. (godz: 14:55-15:55)

A wszystkie poruszane wątki podczas prezentacji i debacie, 
chętnie z Państwem przedyskutujemy przy kawie na stoisku Ca-
non.

2) Jak długo funkcjonuje na rynku polskim Państwa firma i 
w jakim sektorze udało się uzyskać największe sukcesy? 

Canon  Polska to firma o ugruntowanej pozycji rynkowej z bo-
gatym portfolio usług skierowanych do biznesu. Pomagamy fir-
mom rozwinąć potencjał, oferując szeroki zakres urządzeń biuro-
wych - drukarek, ploterów, kopiarek, skanerów i oprogramowania 
oraz rozwiązania do druku wielkoformatowego, produkcyjnego. 
Jesteśmy świadomi zmian zachodzących niemal w każdej sferze 
życia ze szczególnym uwzględnieniem sfery gospodarczej i tech-
nologicznej.   Jako Canon - nowoczesna firma z ponad 80-letnim 
doświadczeniem - chcemy być dla naszych klientów przewodni-
kiem w tej podróży po cyfrowej transformacji.

3) Proszę w kilku zdaniach opisać Państwa kluczowe pro-
dukty bądź usługi, z których Państwa Klienci najczęściej ko-
rzystają.

Podczas ubiegłorocznych Targów IT Future, rozpoczęliśmy na 
szerszą skalę realizację kampanii Securi-do. Wejdź na drogę ku 
bezpieczeństwu. Naszym celem było zwrócenie uwagi na kwestie 
związane z bezpieczeństwem infrastrukturalnym, koniecznością 
ochrony danych, które są sercem każdej firmy. Wejście w życie 
Rozporządzenia RODO wymusiło na wielu firmach przemo-
delowanie dotychczasowego sposobu zbierania i przetwarzania 
danych, co wiązało się też z niezbędnymi zmianami technolo-
gicznymi. Kluczowy jest jednak proces edukacji użytkowników, 
budowanie odpowiedniej kultury informatycznej, mówienie o 
możliwych zagrożeniach i informowaniu o ich konsekwencjach, 
Oczywiście jest to proces długotrwały, ale na nic zdadzą się naj-
bardziej wymyślne i zabezpieczone urządzenia, jeśli nie będą wy-
korzystywane w codziennej pracy czy życiu przez zwykłych użyt-
kowników. 

Dla wszystkich naszych klientów i rozwoju ich biznesu istotne 
są rozwiązania, które w mierzalny sposób wpływają na optyma-
lizacje procesów w biurach, na redukcję kosztów czy odciążenie 
pracowników. Przykładami takich rozwiązań są zgłoszone przez 
nas rozwiązania do tegorocznego konkursu Liderzy IT, wyposa-
żone w szereg funkcjonalności optymalizujących codzienną pracę. 

• uniFLOW Online, działający na zasadzie subskrypcji, co 
pozwala dopasować usługi do aktualnych potrzeb firmy.  Dzięki 
uniFLOW Online skanowane dokumenty można zapisywać od 
razu w wybranej lokalizacji, na dysku Google™, Box, Dropbox, 

Evernote®, Microsoft OneDrive®, Microsoft, Microsoft OneDri-
ve® for Business, Microsoft SharePoint® Online, a dzięki silnikowi 
IRIS OCR dokumenty stają się przeszukiwalne.  Skanowane do-
kumenty można zapisywać w formacie TIFF, PDF, DOC, PPT, 
XLS oraz poddać je kompresji.

• Canon imageRUNNER Advance 3,  z takimi funkcjami jak 
czujnik ruchu, który 

pozwala wywołać gotowość do pracy zanim do niego podej-
dziemy. Nie trzeba naciskać żadnego przycisku, a urządzenie 
przywita nas menu gotowości.

Dodatkowo, urządzenia potrafią w niewidoczny sposób ozna-
czać dokumenty, które nie powinny być kopiowane w dalszym 
procesie ich przetwarzania. Dzięki temu można zablokować ich 
powielanie czy też otrzymać kopię z widocznym znakiem wod-
nym. 

• ScanFront 400. Prosty w instalacji skaner sieciowy, nie wyma-
gający ani komputera ani oprogramowania – skaner podpinamy 
bezpośrednio do sieci, urządzenie jest wygodne w użytkowaniu. 
Ponad 10-calowy, kolorowy, dotykowy wyświetlacz, menu gra-
ficzne, intuicyjny interfejs, a jednocześnie kompaktowa budowa 
urządzenia sprawiają, że skanowanie przestaje być monotonną i 
nużącą czynnością.  Skanujemy praktycznie wszystko, od parago-
nów, poprzez najróżniejsze formaty dokumentów do A4, a nawet 
dowody osobiste, paszporty (szerokie zastosowanie w hotelach)
oraz dokumentację medyczną typu EKG (do 3 metrów długości).

4) Jakiego interesującego wdrożenia Państwa firma dokona-
ła  w ostatnim czasie.

Każdego roku dokonujemy kilkudziesięciu wdrożeń i co mnie 
bardzo cieszy, coraz częściej są to firmy z sektora MiŚP. Świadczy 
to o coraz większej świadomości w obszarze bezpieczeństwa da-
nych, o której wspominałem wcześniej. Zarządzający decydują się 
na inwestycje, które jeśli nawet na początku wydają im się kosz-
towne, szybko się zwracają w postaci zwrotu kosztów, oszczędno-
ści czasu i satysfakcji pracowników. 

5) Jakie są Państwa plany na przyszłość? W jakim kierunku 
firma będzie rozwijała swoje produkty?

Canon to firma wyrosła z tradycji obrazowania, jednak dziś jej 
portfolio to nie tylko sprzęt foto-video, ale szeroka oferta roz-
wiązań do zarządzania obiegiem dokumentów czy innowacyjnych 
urządzeń biurowych, usprawniających prace setek przedsiębior-
stwa. 

Technologie znane z przemysłu fotograficznego wykorzystuje-
my również w ofercie biurowej, gdzie również treści są przetwa-
rzane z formy analogowej na cyfrową. Ten kierunek  cyfrowego 
rozwoju, wynikający z aktualnych potrzeb klientów i trendów 
rynkowych jest dla nas kolejnym, naturalnym etapem w historii 
Canon.  

Rafał Placzyński 

Ekspert w obszarze zarządzania dokumen-
tami i informacjami. W firmie Canon jako 
Team Leader zespołu Product & Applications 
Business Developer odpowiedzialny jest mię-
dzy innymi za marketing rozwiązań bizne-
sowych. Wśród zrealizowanych projektów w 
Canon Polska jest m.in. adopcja oprogramo-
wania Salesforce.
Absolwent Wyższej Szkoły Informatyki w 
Warszawie. Wcześniej doświadczenie zawo-
dowe zdobywał m.in. w Océ – która jest obec-
nie częścią firmy Canon. W Océ  realizował 
m.in. projekty wdrożeń dla sektora korpo-
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ABOUT ONETRUST
OneTrust is a global leader in enterprise privacy management software 

used by more than 1,500 organizations to comply with data privacy  
regulations across sectors and jurisdictions, including the EU GDPR  
and ePrivacy. Our comprehensive and integrated platform includes 

readiness assessments, privacy impact assessments (PIA/DPIA)  
and data mapping automation, website scanning and cookie 

compliance, subject rights and consent management, incident 
reporting, and vendor risk management.
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Czy istnieje inteligentne Data Center?
 

Po odpowiedź zapraszamy na naszą prelekcję:
„Data Center przyszłości – małe, proste, samonaprawialne!”

 
Porozmawiamy o rozwiązaniach przyszłości, które nie zajmują całych pięter, przewidują awarie,  

a nawet podpowiadają ulepszenia. A do tego są dostępne już dziś!

Prowadzenie: Piotr Bator

 IT Future Expo
Targi Innowacyjnych Technologii Informatycznych

 

20.09.2018 Warszawa, Stadion PGE Narodowy

Zaczynamy o godzinie 10:55.

 Zapraszamy również do odwiedzenia naszych stoisk nr 6 i 7. Do zobaczenia!





9:30 - 10:00 REJESTRACJA

10:00 - 10:30 TRENDY I PRZYSZŁOŚĆ CYBERBEZPIECZEŃSTWA
Janusz Żmudziński - Wiceprezes / PTI    

10:30 - 10:40 PRAKTYCZNY I WYGODNY SPOSÓB NA ZARZĄDZANIE ZASOBAMI IT ORAZ NA OSWOJENIE RODO
Piotr Kubiak / A plus C Systems     

10:40 - 10:55
KIEDY CHCESZ COŚ ZMIENIĆ, ZMIEŃ SPOSÓB PATRZENIA – SMARTCABINET.
JAK PRZEŻYĆ ŻYJĄC NA KRAWĘDZI.

Arkadiusz Jadczak - Kierownik Sprzedaży Rozwiązań Zintegrowanych i Szaf Serwerowych / Vertiv Poland   

10:55 - 11:25  DATACENTER PRZYSZŁOŚCI – MAŁE, PROSTE, SAMONAPRAWIALNE!
Maciej Kalisiak - Storage Solutions Architect / Hewlett Packard Enterprise w Polsce   

11:25 - 11:45 W STRONĘ CHMURY. WYZWANIA EDGE COMPUTING-U
Przemysław Szczęśniak - Inżynier Sprzedaży Systemów Zasilania Gwarantowanego / APC by Schneider Electric    

11:45 - 12:05
CASE STUDY – HOCHTIEF POLSKA – JAK TECHNOLOGIA „CLOUD” MOŻE POMÓC
W TRANSFORMACJI CYFROWEJ ORGANIZACJI ?

Krzysztof Wykręt - CIO / Hochtief Polska   

12:05 - 12:35
STOP BIUROKRACJI! JAK AUTOMATYZACJA, SZTUCZNA INTELIGENCJA I IOT ZMIENIA 
NASZĄ PRACĘ W BIURZE

Rafał Placzyński, Patryk Wąsowicz / Canon   

12:35 - 13:15 CO WIEDZĄ O NAS FACEBOOK I GOOGLE, CZYLI KONIEC PRYWATNOŚCI NA ŚWIECIE
Gość Specjalny - Przemysław Pająk / Spider’s Web   

13:15 - 13:55 HOW TO TACKLE THE GDPR: A TYPICAL PRIVACY & SECURITY ROADMAP
Martin Claich - Privacy Consultant / OneTrust   

13:55 - 14:25 CONTINUOUS TESTING: THE IMPACT OF DATA
Ben Riley - Presales DevOps Leader for Northern Europe / CA Technologies    

14:25 - 14:55
KLASYFIKACJA OBIEKTÓW – W POSZUKIWANIU ZŁOTEGO ŚRODKA 
POMIĘDZY WYDAJNOŚCIĄ A DOKŁADNOŚCIĄ

Miłosz Kaszyński - software developer / OKE POLAND   

14:55 - 15:55

DEBATA „CO ZROBIĆ, ABY POLSKA DOŁĄCZYŁA DO GRONA NAJBARDZIEJ CYFROWYCH PAŃSTW NA ŚWIECIE?”

Sekretarz Stanu Karol Okoński - Ministerstwo Cyfryzacji

Podsekretarz Stanu Paweł Chorąży – Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju

Członek Zarządu Jacek Niewęgłowski - Play

Doradca Zarządu Jerzy Kalinowski - KPMG 

Prezes Zarządu Sławomir Zawadzki - Bank Pocztowy S.A.

Prezes Zarządu Borys Stokalski - PIIT

Dyrektor Departamentu Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii Krzysztof Mączewski - Urząd Marszałkowski

Dyrektor Marketing & Sales Excellence w Canon Polska Przemysław Jabłoński  

15:55 - 16:20 JAK SKUTECZNIE KORZYSTAĆ Z ROZWIĄZAŃ OPEN SOURCE W ORGANIZACJI
Błażej Pabiszczak - Założyciel i Prezes Zarządu / YetiForce    

16:20 - 16:40 TRANSFORMACJA CYFROWA BANKÓW. PERSPEKTYWA ARCHITEKTURY IT
Paweł Wawrzyniak - Starszy Architekt IT / Nordea   

16:40 - 17:00
DZIEŃ, W KTÓRYM CHATBOTY ODEJDĄ DO LAMUSA, A FIRMY BĘDĄ 
KOMUNIKOWAĆ SIĘ Z OSOBISTYMI ASYSTENTAMI AI.

Sebastian Starzyński - Prezes / ABR SESTA   

 17:00 - 17:10
PODSUMOWANIE KONGRESU

Agenda IT Future Congress 2018 - 20.09.2018
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3M
 STOISKO 162

3M Poland sp. z o.o. 
Al. Katowicka 117 
05-830 Nadarzyn/ Kajetany
Tel. +48 22 739 60 00
www.3M.pl

W 3M pracujemy nad praktycznym wykorzystaniem nauki w 
różnych obszarach w celu podniesienia jakości życia m.in. w El-
ektronice, Energetyce, Służbie Zdrowia. Dysponujemy szerok-
im portfolio produktowym w tym zakresie. 3M zatrudnia ponad 
91,000 pracowników i świadczy usługi dla konsumentów z pon-
ad 200 krajów. Wnosimy od ponad 25 lat wkład w rozwój polsk-
iego biznesu i gospodarki, za co otrzymujemy liczne nagrody i 
wyróżnienia: „Firma XX-lecia 1990-2010”, Perła Innowacji PRO-
GRESS 2013, Premium Brand 2014 oraz Solidny Pracodaw-
ca 2014,Superbrand 2014/15 i Najlepsze Miejsce Pracy 2017. 
Dowiedz się więcej na temat kreatywnych rozwiązań 3M, które 
wpływają na Twoje życie, pod adresem www.3M.pl. 

At 3M we are working on the practical application of science in 
different areas in order to improve quality of life, in Electronics, 
Energetics, Healthcare among others. We have a broad product 
portfolio in this area. 3M employs over 91,000 employees and 
provides services to consumers in more than 200 countries. We 
bring over 25 years contribution to the development of Polish 
business and the economy, for which we receive numerous priz-
es and awards: “Company XX anniversary 1990-2010”, Pearl of 
Innovation PROGRESS 2013 Premium Brand 2014, Reliable 
Employer 2014, the Superbrand 2014/15 and The Best Place to 
Work 2017. Learn more about 3M creative solutions that influ-
ence your life, at www.3M.pl.

 ACTION S.A.  
STOISKO 76

ACTION S.A.
w restrukturyzacji
Zamienie,
ul. Dawidowska 10,
05-500 Piaseczno

ACTION S.A. to wiodący dostawca dla branży IT w Polsce i 
Europie oraz właściciel marki ACTINA. Spółka działa na ryn-
ku od 1991 roku, a od 2006 roku jest notowana na warszaw-
skiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Pod marką ACTINA 
produkuje światowej klasy serwery, których jakość doceniły 
tak znamienite instytucje, jak. Europejska Organizacja Badań 
Jądrowych (CERN). Serwery Actina są dostarczane do CERN 
nieprzerwanie od 2009 r. i wspierają pracę Wielkiego Zderzacza 
Hadronów. 

Obecnie marka ACTINA kładzie największy nacisk na rozwój 
oferty dla systemów  monitoringu wizyjnego, we współpracy z 
AXXON - otwartą platformą integrującą systemy bezpieczeń-
stwa. 

ACTION S.A.  an IT distributor and VAD supplier, active in 
the European market since 1991.  A company registered at the 
Warsaw Stock Exchange since 2006 is also a manufacturer 
of an own server brand, ACTINA. ACTINA servers have been 
recognized not only by Data Centers and business, but also by 
such renowned institutions as the European Organization for 
Nuclear Research (CERN). 

ACTION has been a constant provider of ACTINA server and 
storage solutions to CERN since 2009.  At present, ACTINA 
server brand is particularly focused on developing products for 
CCTV applications, in cooperation with AXXON. 
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 AirDron Polska 
STREFA DRONÓW

www.airdron-polska.pl
https://www.facebook.com/AirDronPolska/
+48 572 115 310 
+48 501 207 275

AirDron Polska jest obecnie najszybciej rozwijającą się firmą w 
Polsce specjalizują się w szkoleniach lotniczych w dziedzinie lot-
nictwa bezzałogowego (m.in. szkolenia na drona UAVO VLOS/
BVLOS). 

Obecnie firma posiada pięć oddziałów szkoleniowych w mia-
stach: Warszawa, Łódź, Poznań, Bydgoszcz oraz Konin.

Duże doświadczenie z zakresu szkoleń bezzałogowych statków 
powietrznych oraz wykwalifikowana kadra szkoleniowa sprawia-
ją, że firma AirDron Polska jest prekursorem wysokiej jakości 
szkoleń. Obecnie znajdujemy się w czołówce firm przeprowadza-
jących szkolenia na drona (UAVO) w Polsce zakończone wyda-
niem kwalifikacji.

W ofercie firmy znajdują się głównie szkolenia z zakresu lo-
tów bezzałogowych statków powietrznych – szkolenie na drona 
UAVO. Szkolenia teoretyczne oraz praktyczne UAVO VLOS/
BVLOS/INS przeprowadzane przez firmę AirDron Polska do-
skonale przygotowuje uczestnika do egzaminu państwowego, 
który również firma organizuje i przeprowadza. Dodatkowo fir-
ma przeprowadza usługi specjalistyczne dotyczące wykonywania 
fotografii oraz filmowania video z powietrza dla wszelkiego ro-
dzaju podmiotów prywatnych jak i państwowych. 

AirDron Polska is the fastest growing pilot training company 
in Poland specialising in unmanned aviation (e.g. UAVO VLOS 
/ BVLOS drone pilot courses). So far, the company has esta-
blished five training departments, i.e. in the cities of Warsaw, 
Łódź, Poznań, Bydgoszcz and Konin. Extensive experience in 
the field of unmanned aircraft training and professionally qu-
alified staff make AirDron Polska a precursor to high-quality 
training. At present, we are at the forefront of companies car-
rying out drone training (UAVO) in Poland, which is reflected 
in the large numbers of issued qualification certificates. The 
company’s offer concentrates on unmanned aircraft flights, i.e. 
training for the UAVO drone. Theoretical and hands-on UAVO 
VLOS / BVLOS / INS training courses conducted by AirDron 
Polska ensure that the participant is fully prepared for the exa-
mination which AirDron Polska organises and conducts itself. 
In addition, the company provides specialised services for ae-
rial photography and videography for all types of private and 
state entities.

APIFONICA 
STOISKO 159 I 160

J. Vilmsi str 47, Tallinn Estonia
Helsinki headquarters: 
+358 9 31575161
Belgium office: 
+32 2 3420889
Netherland office: 
+31 20 3690628

APIFONICA jest dostawcą usługi komunikacyjnej Platform-
-as-a-Service dla firm, przedsiębiorstw i producentów oprogra-
mowania.

Firmy korzystają z rozwiązań APIFONICA, aby poszerzyć 
swoje możliwości w zakresie oprogramowania i komunikacji o 
komunikację wielokanałową, bez konieczności wymiany istnie-
jących rozwiązań lub budowania infrastruktury telekomunika-
cyjnej.

SaaS oraz aplikacje firmowe działające na platformie APIFO-
NICA aktualnie obsługują bazę klientów liczącą około 30 milio-
nów osób oraz 20 tysięcy klientów korporacyjnych.

Wszystkie funkcje APIFONICA są dostępne w chmurze, nie 
ma więc ograniczeń sprzętowych. Do pracy przy intensywnych 
projektach dla klientów kierujemy zespół naszych własnych spe-
cjalistów w zakresie oprogramowania. Pozwala to przyśpieszyć 
czas wprowadzania produktu na rynek.

APIFONICA is  a communication Platform-as-a-Service pro-
vider to businesses, enterprises, and software developers.

Companies use APIFONICA to augment their software & 
communication routines with voice and multi-channel messa-
ging capabilities, without a headache of replacing  their exi-
sting solutions or building the telecom infrastructure.

SaaS and enterprise applications run on top of the APIFONI-
CA platform are currently serving a cumulative customer base 
of around 30 million individuals and 20 thousand corporate 
clients.

All APIFONICA features are available from the cloud, so 
you’re not limited by your hardware capacity. For development 
of high-load client projects, we dedicate a team of our very own 
software professionals to speed up your  time-to-market.



Continuous Testing
Uruchom możliwości continuous testing 
podczas całego cyklu życia oprogramowania.

Tylko CA oferuje kompletną strategię ciągłego testowania, która jest 
zautomatyzowana i oparta na integracjach typu end-to-end i open source. 

Bądź Agile! Wprowadź praktyki DevOps oraz continuous delivery  
w twojej firmie już dzisiaj!

• Automatycznie twórz scenariusze testowe na podstawie wymagań 
biznesowych

• Uzyskaj dostęp do danych testowych na żądanie

• Automatyzuj i optymalizuj swóje procesy ciągłego zarządzania chmurą.

• Symuluj środowiska tak aby móc uruchomić testy w dowolnym momencie

• Uruchom platformę wysokowydajnej inżynierii dla DevOps

ca.com/continuous-testing
Copyright 2017 CA. All rights reserved.
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APC by Schneider Electric 
STOISKO 72

ul. Konstruktorska 12 Warszawa 02-673 ; 
Telefon +48 22 511 84 64
Poland

Firma APC by Schneider Electric to światowy lider w zakre-
sie zasilania awaryjnego oraz chłodzenia precyzyjnego. Dostarcza 
innowacyjne urządzenia, oprogramowanie i systemy dla użyt-
kowników domowych, biur, centrów danych oraz fabryk. APC 
oferuje najnowocześniejsze i energooszczędne rozwiązania dla 
technologii i aplikacji przemysłowych o znaczeniu krytycznym. 
Rozwiązania APC obejmują systemy zasilania bezprzerwowego 
(UPS),urządzenia klimatyzacji precyzyjnej, szafy 19”, systemy 
ochrony fizycznej oraz oprogramowanie do projektowania i za-
rządzania zasilaniem, w tym architekturę InfraStruXure®, najbar-
dziej wszechstronne na rynku rozwiązanie integrujące zasilanie, 
chłodzenie oraz zarządzanie. 

APC by Schneider Electric, a global leader in critical power 
and cooling services, provides industry leading product, so-
ftware and systems for home, office, data center and factory 
floor applications. Through its unparalleled commitment to in-
novation, APC delivers pioneering, energy efficient solutions 
for critical technology and industrial applications. APC solu-
tions include uninterruptible power supplies (UPS), precision 
cooling units, racks, physical security and design and mana-
gement software, including APC’s InfraStruXure® architecture, 
the industry’s most comprehensive integrated power, cooling, 
and management solution. 

A plus C   
STOISKO 81

ul. Szymanowskiego 1/15, 30-047 Kraków
tel.: +48 12 630 97 45 lub 46     
e-mail: sales@statlook.pl, www.statlook.pl

A plus C Systems jest marką należącą do firmy media-press.tv 
S.A., która od ponad 25 lat (1988r) dostarcza zaawansowane sys-
temy informatyczne dla firm na całym świecie. Oprogramowanie 
tworzone przez A plus C Systems pozwala na sprawne, wydajne 

i wygodne zarządzanie zasobami informatycznymi i ludzkimi 
w firmach prywatnych oraz instytucjach państwowych.

Nasze oprogramowanie obejmuje działaniem wszystkie ele-
menty infrastruktury IT (sprzęt, oprogramowanie, użytkownicy, 
Internet). Kompleksowość działania łączymy z profesjonalny-
mi technologiami oraz innowacyjnym, przyjaznym interfa-
cem.

Analizując zależności pomiędzy poszczególnymi elementami 
infrastruktury, nasze systemy zapewniają zarówno zbiorcze dane 
statystyczne dające natychmiastową informację o stanie całej 
infrastruktury, jak i szczegółowe informacje dotyczące pojedyn-
czych stanowisk komputerowych czy użytkowników, a także pro-
cesów i kosztów z nimi związanych.

Dzięki temu obniżany jest TCO infrastruktury IT, optymali-
zowane jest przydzielanie zadań pracownikom, a wszelkie nowe 
inwestycje czy wdrożenia mogą być dobrze zaplanowane i udo-
kumentowane.

Programy przyjazne dla użytkownika

Nawet najbardziej rozbudowany system, któ-
ry jest jednak nieprzyjazny i skomplikowany 
w obsłudze, nie będzie w pełni wykorzysty-
wany przez użytkownika. 

Nasze programy mają być przyjazne, a ich obsługa jak najbardziej 
intuicyjna, aby użytkownicy w prosty i szybki sposób mogli po-
znać i wykorzystać wszystkie ich funkcje.

Funkcje, których potrzebują użytkownicy

W naszych systemach rozwijamy funkcje, co 
do których mamy pewność,  że to ich właśnie 
oczekują użytkownicy. Aktualizacje oprogra-
mowania  uwzględniają zawsze propozycje i 
uwagi zgłaszane przez naszych klientów. 

Dzięki temu użytkownicy współuczestniczą w kreowaniu no-
wych funkcji i w efekcie otrzymują program dokładnie taki, ja-
kiego sobie życzą.

Realne generowanie oszczędności

Jak pokazują doświadczenia użytkowników 
naszych systemów uplook, statlook i bizlook,

 ich wdrożenie generuje oszczędności na wie-
lu poziomach. 

Zaczynając od oszczędności związanych ze sprzętem i oprogra-
mowaniem, poprzez oszczędności związane ze zwiększeniem 
wydajności infrastruktury aż po radykalny wzrost efektywności 
pracowników. 
System statlook pozwala także znacznie zaoszczędzić czas pra-
cowników działu IT odpowiedzialnych za sprawne funkcjono-
wanie sieci informatycznej. 

A plus C Systems (media-press.tv group) has been a 
worldwide provider of advanced IT systems for over 30 years.

The software developed by A plus C Systems enables more 
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efficient management of the essential IT and Human Re-
sources in companies and government institutions. The 
software combines a broad spectrum of features, the most 
professional technologies, and an innovative user-friendly in-
terface.

statlook system by covering all basic elements of IT infra-
structure, gives both the overview and the detailed information 
on the infrastructure itself and on the related processes and 
costs. As the result the IT infrastructure TCO is reduced, the 
assignment of tasks to employees is optimized, and the all the 
investments are planned efficiently.

apra-optinet Sp. z o.o.  
STOISKO 168

ul. Cygana 4A
45-131 Opole
tel: +48 77 415 01 07
fax: +48 77 415 01 61
www.apra-optinet.pl  
mail: sales@apra-optinet.pl

apra-optinet jest spółką wchodzącą w skład apraGroup, grupy, 
która od ponad 40 lat swojej działalności oferuje wyjątkowe obu-
dowy oraz szafy 19” dla wartościowej elektroniki.

Szeroka gama produktów firmy apra znajduje zastosowanie w 
ogromnym spectrum potrzeb dzisiejszego rynku. Długoletnie 
doświadczenie oraz wykwalifikowana kadra pracowników po-
zwala być potentatem na europejskim rynku szaf oraz obudów.

Główne dziedziny produkcji to:

-  Szafy teleinformatyczne dostępne w zróżnicowanych rozmia-
rach oraz wersjach stojącej i wiszącej

-   Szafy serwerowe

-   Zabudowy zimnych korytarzy – Data Center

-   Akcesoria: EMI One - System monitoringu środowiska oraz 
kontroli dostępu w szafach teleinformatycznych, listwy zasilające 
PDU; klimatyzacja

-  Obudowy aluminiowe i stalowe standardowe oraz wykony-
wane na życzenie klienta;

-  Obudowy z tworzyw sztucznych wykonywane w następują-
cych technologiach: Inkug, SynProTech, oraz wtrysku wysoko-
ciśnieniowego;

apra-optinet is a part of apra Group – company that for more 
than 40 years offers unique enclosures and cabinets 19” for 

valuable electronics.

To meet  requirements of demanding market, apra delivers 
a wide range of products. Highly-qualified staff, many years of 
experience allows us to be the leader on European market. 

Main production area are:

- Telecommunication cabinets – available in different sizes 
and versions of mounting (wall, standing),

- Server cabinets,

- Cold corridors-Data Center,

- Accessories: EMI One  - environmental monitoring and 
locking  systems, power strips (PDUs), air-conditioning

- Aluminum and steel enclosures - standard version, or for 
customer requirement

- Plastic enclosures produced in one of technologies: INKUG, 
SynPro, high-pressure injection.

Arrow ECS Sp. z o.o.    
STOISKO 68

Arrow ECS Sp. z o.o.
Ul. Sosnowiecka 79
31-345 Kraków
Mail: marketing.ecs.pl@arrow.com
www.arrowecs.pl

Arrow ECS w Polsce 

Firma Arrow ECS w Polsce rozpoczęła swoją działalność w 
1999 r. w Krakowie. Jest liderem na rynku Value Added Distri-
bution, czyli dystrybutorów z wartością dodaną. 

Arrow ECS Polska to dystrybutor rozwiązań informatycznych, 
oferujący urządzenia oraz usługi klasy korporacyjnej z zakresu 
serwerów, oprogramowania, przechowywania danych, bezpie-
czeństwa sieci, infrastruktur 

Oferta Arrow ECS obejmuje rozwiązania wielu renomowa-
nych Dostawców, takich jak: Carbon Black, Citrix, Check Point, 
Dell EMC, FireEye, ForeScout, Fortinet, HP Enterprise, IBM, 
IGEL, IXIA, Juniper, Lenovo, McAfee, NetApp, Oracle, Quan- 
tum, PureStorage, Riverbed, RSA, SkyBox Security, Splunk, Sy-
mantec, ThinPrint, Veritas, VMware. 

W ofercie znajdują się systemy, które w pełny sposób prezen-
tują rozwiązania pamięci masowych, zabezpieczeń infrastruktury 
oraz oprogramowania w złożonym środowisku IT. Partnerskie 
stosunki są wzmacniane przez dodatkowe korzyści wynikając z 
oferowanego wsparcia marketingowego. 

Dlaczego Arrow ECS? 

A
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• Szeroka oferta i specjalistyczna wiedza 

• Gwarancja obsługi najwyższej jakości 

• Oferta oparta na relacjach z liderami branżowymi 

• Dostęp do finansowania Globalna i silna marka 

Więcej: www.arrowecs.pl  

Arrow in Poland

Founded in 1999 in Kraków, Arrow ECS is a pioneer and le-
ader of Value Added Distribution on a polish computer market.

We are specialized distributor of the IT products, offering so-
lutions and services from the area of data storage, network se-
curity and software infrastructure. We cooperate with vendors 
like: Carbon Black, Citrix, Check Point, Dell EMC, FireEye, Fo-
reScout, Fortinet, HP Enterprise, IBM, IGEL, IXIA, Juniper, Le-
novo, McAfee, NetApp, Oracle, Quan- tum, PureStorage, Ri-
verbed, RSA, SkyBox Security, Splunk, Symantec, ThinPrint, 
Veritas, VMware.

Corporate Overview

A Fortune 500 company with 18,800 employees worldwide, 
Arrow brings technology solutions to a breadth of markets, inc-
luding telecommunications, information systems, transporta-
tion, medical, industrial and consumer electronics.

Arrow provides specialized services and expertise across 
the entire product lifecycle. Arrow does this by connecting cu-
stomers to the right technology at the right place, right time 
and right price

Arrow provides extraordinary value to customers and sup-
pliers - the best technology companies in the world - and con-
nects them through the company’s industry-leading services.

www.arrowecs.pl

Arrow  
STOISKO 8

Arrow ECS Sp. z o.o.
Ul. Sosnowiecka 79
31-345 Kraków
Mail: marketing.ecs.pl@arrow.com
www.arrowecs.pl

Arrow ECS w Polsce 

Firma Arrow ECS w Polsce rozpoczęła swoją działalność w 
1999 r. w Krakowie. Jest liderem na rynku Value Added Distri-
bution, czyli dystrybutorów z wartością dodaną. 

Arrow ECS Polska to dystrybutor rozwiązań informatycznych, 

oferujący urządzenia oraz usługi klasy korporacyjnej z zakresu 
serwerów, oprogramowania, przechowywania danych, bezpie-
czeństwa sieci, infrastruktur 

Oferta Arrow ECS obejmuje rozwiązania wielu renomowa-
nych Dostawców, takich jak: Carbon Black, Citrix, Check Point, 
Dell EMC, FireEye, ForeScout, Fortinet, HP Enterprise, IBM, 
IGEL, IXIA, Juniper, Lenovo, McAfee, NetApp, Oracle, Quan- 
tum, PureStorage, Riverbed, RSA, SkyBox Security, Splunk, Sy-
mantec, ThinPrint, Veritas, VMware. 

W ofercie znajdują się systemy, które w pełny sposób prezen-
tują rozwiązania pamięci masowych, zabezpieczeń infrastruktury 
oraz oprogramowania w złożonym środowisku IT. Partnerskie 
stosunki są wzmacniane przez dodatkowe korzyści wynikając z 
oferowanego wsparcia marketingowego. 

Dlaczego Arrow ECS? 

• Szeroka oferta i specjalistyczna wiedza 

• Gwarancja obsługi najwyższej jakości 

• Oferta oparta na relacjach z liderami branżowymi 

• Dostęp do finansowania Globalna i silna marka 

Więcej: www.arrowecs.pl

Arrow in Poland

Founded in 1999 in Kraków, Arrow ECS is a pioneer and 
leader of Value Added Distribution on a polish computer mar-
ket.

We are specialized distributor of the IT products, offering 
solutions and services from the area of data storage, network 
security and software infrastructure. We cooperate with ven-
dors like: Carbon Black, Citrix, Check Point, Dell EMC, FireEye, 
ForeScout, Fortinet, HP Enterprise, IBM, IGEL, IXIA, Juniper, 
Lenovo, McAfee, NetApp, Oracle, Quan- tum, PureStorage, 
Riverbed, RSA, SkyBox Security, Splunk, Symantec, Thin-
Print, Veritas, VMware.

Corporate Overview

A Fortune 500 company with 18,800 employees worldwide, 
Arrow brings technology solutions to a breadth of markets, in-
cluding telecommunications, information systems, transporta-
tion, medical, industrial and consumer electronics.

Arrow provides specialized services and expertise across 
the entire product lifecycle. Arrow does this by connecting cus-
tomers to the right technology at the right place, right time and 
right price

Arrow provides extraordinary value to customers and sup-
pliers - the best technology companies in the world - and con-
nects them through the company’s industry-leading services.

www.arrowecs.pl
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Aruba Cloud  
STOISKO 3

Aruba Cloud
admin@arubacloud.pl
+48 32 441 63 46

Aruba Cloud jest marką usług cloud na rynku europejskim. 
Została stworzona w celu dostarczenia firmom kompleksowych 
rozwiązań Cloud, niezależnie od ich planów i projektów. Rozwój 
wirtualnej infrastruktury, archiwizacja i udostępnianie danych, 
konfigurowanie planów awaryjnych, zewnętrzne kopie zapaso-
we, a nawet wdrażanie oferty SaaS z własnym oprogramowa-
niem. Te produkty są czystymi płótnami, w które klienci mogą 
tchnąć życie. Zaangażowanie Aruba Cloud opiera się na dwóch 
głównych czynnikach:

Infrastruktura i dane są tam gdzie klienci

Grupa posiada silną europejską sieć 4 własnych data center we 
Włoszech i Czechach, która uzupełniona jest o partnerskie data 
center we Francji, Wielkiej Brytanii, Niemczech i Polsce.

Swobodne podejście do świata Cloud Computing

Nasze rozwiązania dają klientowi możliwość wyboru techno-
logii wirtualizacyjnej, miejsca instalacji wirtualnych maszyn oraz 
tego co będzie na nich zainstalowane. Wszystko to można zrobić 
z poziomu jednego panelu zarządzania i publicznego klucza API.

Aruba Cloud is our Cloud service brand for the European mar-
ket. Designed with an aim to provide a complete range of Cloud 
services, it meets the needs of companies whatever their pro-
ject may be. Developing a Virtual Infrastructure, archiving and 
sharing data, setting up disaster recovery plans, externalizing 
backups or even developing SaaS solutions from your soft-
ware… the products are a blank canvas on which customers 
can express their ideas. Aruba Cloud’s commitment is based on 
2 main factors:

Infrastructure and data where your customers are based

The group is developing a strong European network already 
with 4 privately owned Data Centers in Italy and the Czech Re-
public, completed with a network of partner Data Centers in 
France, the UK, Germany and Poland.

A free approach to the world of Cloud Computing

Our solutions allow our customers to choose which virtualiza-
tion technology to use, where to install their virtual servers and 
what to install on them… all of this through a single control panel 
and public APIs.

AutoID Polska S.A.   
STOISKO 40-48, 51-63

31-353 Kraków
ul. Wł. Żeleńskiego 103
Tel kontaktowy +48 12 349 67 85
Adres mailowy : autoid@autoid.pl
Strona www : www.autoid.pl

Jesteśmy jedną z nielicznych firm, która oferuje komplekso-
we rozwiązania w zakresie automatycznej identyfikacji. Możecie 
Państwo liczyć na zajęcie się przez nas określonym problemem 
od jego analizy poprzez zaprojektowanie odpowiednich rozwią-
zań, zaproponowanie odpowiedniego sprzętu i oprogramowania, 
po wdrożenie i serwis.

Dobrze znamy potrzeby rynku i rozumiemy kierunki jego 
rozwoju. U nas możecie Państwo być pewni, że przedstawimy 
nowoczesne rozwiązania zgodne z najnowszymi osiągnięciami 
techniki

Specjalizujemy się w systemach: Kontroli Dostępu, Rejestracji 
Czasu Pracy, Ewidencji Osób na obiekcie, Automatycznej Iden-
tyfikacji RFID, Rozliczania produkcji MES, WMS.  

We are one of the few companies that offers comprehensive 
solutions in the field of automatic identification. 

You can count on dealing with a specific problem from its 
analysis by designing appropriate 

solutions, proposing the right equipment and software, to im-
plementation and service.

We know the market’s needs well and understand the direc-
tions of its development. 

With us, you can be sure that we will present modern solu-
tions in line with the latest technical

 Developments

We specialize in solutions: Access Control, Time & Attend-
ance, Emergency & Evacuation, Automatic Identification RFID, 
MES solution, WMS.
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Axence Sp. z o. o. Sp. K.    
STOISKO 40-48, 51-63

Axence od ponad 13 lat dostarcza firmom na całym świecie 
profesjonalne rozwiązania do kompleksowego zarządzania infra-
strukturą IT. Flagowy produkt Axence nVision® to wielokrotnie 
nagradzane oprogramowanie, które odpowiada na potrzeby za-
równo administratorów sieci, jak i kadry zarządzającej. Ponad 
1/3 Klientów zmieniła konkurencyjne rozwiązanie na Axence 
nVision®. 

Axence nVision® to zintegrowane rozwiązanie all-in-one zło-
żone z 5 modułów funkcjonalnych. Odpowiada na kluczowe 
potrzeby organizacji w zakresie monitorowania sieci i użytkow-
ników, inwentaryzacji  sprzętu i oprogramowania, zdalnej pomo-
cy technicznej oraz ochrony danych przed wyciekiem. Wyróżnia 
się intuicyjnym i przyjaznym interfejsem, rozbudowanym syste-
mem alarmów i raportów oraz swoją wydajnością.

 

Axence has been providing professional solutions for the 
comprehensive management of IT infrastructure for compa-
nies and institutions all over the world for more than 13 years. 
Axence software has more than  700,000 installations in 175 
countries. 

Our flagship product, Axence nVision®, responds to the key 
needs of IT administrators and security officers in the scope 
of network and user monitoring, hardware and software in-
ventory, remote technical support and data protection against 
leakage. It enables the management to optimize the operating 
costs of any IT infrastructure, regardless of its size.

AxxonSoft
STOISKO 76

AxxonSoft Polska Sp. z o.o.
ul. Olszańska 5H 
31-513 Kraków 
Tel.: +48 12 393 58 01

AxxonSoft jest globalnym dostawcą oprogramowania pozwa-
lającym na tworzenie inteligentnych systemów monitoringu oraz 
zintegrowanych systemów bezpieczeństwa dla różnych obiektów, 
również tych rozproszonych na dużych obszarach. Produkty 
AxxonSoft działają w centrum ponad 100 miast należących do 
systemu ‘Bezpieczne Miasto’’, w systemach zabezpieczających 
lotniska, porty, banki, stadiony, zakłady karne, obiekty przemy-
słowe, sieci handlowe i sieci stacji paliw oraz w wielu innych sek-
torach prywatnych i publicznych na całym świecie.  

Produkty: 

Axxon Next to otwarta platforma VMS do zarządzania i inte-
ligentnej analizy wideo.

Intellect Enterprise to wielofunkcyjna otwarta platforma 
PSIM przeznaczona do tworzenia kompleksowych rozwiązań w 
dziedzinie bezpieczeństwa o dowolnej skali. 

 

AxxonSoft is a global software provider allowing creation 
and integration of intelligent monitoring and security systems 
for various facilities, including dispersed over large areas. Axx-
onSoft products operate in the center of over 100 cities belong-
ing to the ‘Safe City’ system, in security systems for airports, 
ports, banks, stadiums, penitentiaries, industrial facilities, retail 
chains, gas stations and in many other private and public sec-
tors throughout world.

Products:

Axxon Next is an open VMS platform for managing and in-
telligent video analysis.

Intellect Enterprise is a multifunctional PSIM platform de-
signed to create comprehensive solutions in the field of secu-
rity on any scale.

Address:
Axence Inc.
150 N. Michigan Ave. Ste 2800
Chicago IL 60601

Sales:
Email: sales@axence.net
Tel.: +1 (224) 6496-451 
Fax: +48 12 426 40 36
Technical Support:
Email: support@axence.net
Tel.: +48 12 426 40 37

Adres:                              
Na Zjeździe 11,
30-527 Kraków      

Sprzedaż:
Email: sprzedaz@axence.net
Tel.: +48 12 426 40 35
Fax: +48 12 426 40 36

Pomoc:
Email: pomoc@axence.net
Tel.: +48 12 426 40 37
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BeOne
STOISKO 73

BeOne Sp. z o.o.
ul. Kazimierza Wielkiego 5/15
61-863 Poznań
Tel. 61 671 45 50

BeOne to lider na rynku we wdrożeniach Alfresco Communi-
ty w tej części Europy.

Przez te lata tworzyliśmy rozwiązanie Workflow i realizowa-
liśmy projekty wdrożeniowe ECM. Zdobyte w tym czasie do-
świadczenie i poznanie oczekiwań Klientów w różnych aspek-
tach, pozwoliło nam nie tylko z powodzeniem wdrażać systemy 
Workflow, ale także doradzać przy rozwiązywaniu problemów 
optymalizacyjnych i związanych z zarządzaniem dokumentami.

Alfresco jest wykorzystywane powszechnie na całym świecie 
jako jeden z najbardziej wydajnych systemów zarzadzania i obie-
gów dokumentów, a przede wszystkim łatwych w konfiguracji i 
otwarty. Klienci wybierają rozwiązanie Alfresco, ponieważ gwa-
rantuje ono ciągły rozwój systemu, wykorzystanie najnowszych 
technologii i minimalizuje do zera niebezpieczeństwo wybrania 
platformy, która przestanie się rozwijać.

 

BeOne is the leader in Alfresco Community implementation 
in Eastern European Countries.

We have been implementing Workflow and ECM platforms 
for years. Our experience nad understanding of Client expec-
tations let us not only successfully implement Workflow sys-
tems but also find configuration for system performance prob-
lems and solve document management issues.

Alfresco is the most popular ECM and Workflow system in 
the World. It is development friendly and uses open source 
components. Clients decide to implement Alfresco because it 
guarantees constant development, uses newest technology 
and let them work with the leading platform.

BI-Pro Consulting Group Sp. z o.o. 
STOISKO 82

Adres siedziby: Mydlana 1, 51-502 Wrocław
mail: marketing@bi-pro.pl, www.bi-pro.pl
tel. +48 71 72 27 632

BI-Pro Consulting Group Sp. z o.o. (www.bi-pro.pl) to działający 
od 2006 r. zespół profesjonalistów zajmujących się wdrażaniem roz-
wiązań klasy BI/CPM, a także BPM/DMS/CRM zarówno w śred-
nich jak i dużych przedsiębiorstwach. Wśród naszych osiągnięć jest 
ponad 100 projektów zakończonych sukcesem. 

Jako certyfikowany partner, Spółka BI-Pro Consulting Group ofe-
ruje systemy takie jak:

- PROPHIX - kompleksowy system controllingowy klasy Corpora-
te Performance Management do budżetowania, planowania, progno-
zowania, analiz, konsolidacji finansowej i raportowania zarządczego.

- TARGIT – pakiet nowoczesnych rozwiązań Business Intelligence.

- Hurtownie danych w oparciu o Microsoft SQL Server Business 
Intelligence.

- eDokumenty – platforma aplikacji biznesowych do elektroniczne-
go obiegu dokumentów, modelowania workflow, zarządzania doku-
mentacją i pracy grupowej.

- KCI CONTROL – innowacyjna platforma łącząca funkcjonal-
ności Excela z hurtownią danych i narzędziami do planowania, budże-
towania i analiz wielowymiarowych.

Produkt końcowy oferowany naszym klientom jest efektem syner-
gii naszych wieloletnich doświadczeń, wiedzy merytorycznej, jak rów-
nież odpowiednio dobranych rozwiązań.

BI-Pro Consulting Group Sp. z o.o. (www.bi-pro.pl) is a team of 
professionals, operating since 2006, dealing with implementation 
of BI/CPM class solutions, as well as BPM/DMS/CRM in both me-
dium and large enterprises. Among our achievements there are 
more than 100 successful projects.

As a certified partner, BI-Pro Consulting Group offers systems 
such as the following:

- PROPHIX - a comprehensive controlling system of the Cor-
porate Performance Management class for budgeting, planning, 
forecasting, analysis, financial consolidation and management re-
porting.

- TARGIT - a package of modern Business Intelligence solutions.

- Data warehouses based on Microsoft SQL Server Business 
Intelligence.

- eDocuments - a platform for business applications from elec-
tronic document workflow, workflow modeling, document manage-
ment and group work.

- KCI CONTROL - an innovative platform combining Excel func-
tionality with data warehouse and tools for planning, budgeting and 
multidimensional analyses.

The final product offered to our customers is the effect of synergy 
of our many years of experience, substantive knowledge, as well 
as appropriately selected solutions.
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Bs4
STOISKO 71

bs4 business solutions sp. z o. o. 
ul. J. Słowackiego 35/5
60-824 Poznań
tel. 061 848 44 23
www.bs4.pl

 
    Bs4 to producent najbardziej konfigurowalnego oprogramo-
wania do zarządzania procesami biznesowymi w Polsce.

Główny produkt – system bs4 Ultra – od 2002 roku rozwija-
ny jako CRM, aktualnie jest kompleksowym oprogramowaniem 
do zarządzania firmą, zintegrowanym z wieloma systemami ERP 
i innymi rozwiązaniami biznesowymi. Ma ponad 2000 konfi-
gurowalnych parametrów, które umożliwiają przystosowanie go 
do specyficznych potrzeb i procesów w przedsiębiorstwach. Jest 
przeznaczony dla 10 do 500 użytkowników. 

Bs4 wychodzi poza schemat gotowych systemów, aby oprogra-
mowanie było dopasowane do działań firmy, a nie odwrotnie. 
Dzięki unikalnym rozwiązaniom oferuje swoim klientom narzę-
dzie do budowania przewagi konkurencyjnej. W całej Polsce fir-
ma dokonała już ponad 300 wdrożeń dla różnych branż.

 

Bs4 is a developer of the most configurable software suppor-
ting business process management in Poland.

Our main product - bs4 ultra – developed as a CRM system 
since 2002, is currently a comprehensive enterprise manage-
ment platform, integrated with multiple ERP systems and other 
business solutions. It consists of more than 2000 configura-
ble parameters that enable adapting it to specific needs and 
processes in enterprises. It is designed for 10 to 500 users/
workstations. 

Bs4 goes beyond the pattern of ready-made systems, so 
that the software is matched to the company’s operations, not 
the other way around. Thanks to our unique solutions, we offer 
our clients a tool to build a competitive advantage. We have 
implemented more than 300 companies across Poland, from 
a variety of industries.

Canon Polska 
STOISKO 162 I 179

Canon Polska Sp. z o.o.
Ul. Daimlera 2
02-460 Warszawa
Tel. 22 430 60 00
Email: biznes.canon@canon.pl

Firma Canon jest światowym liderem w dziedzinie rozwiązań 
obrazowania, profesjonalnego druku i systemów zarządzania 
obiegiem dokumentów dla biznesu. Oferta Canon dla biznesu 
łączy rozwiązania do druku i obsługi elektronicznych oraz papie-
rowych dokumentów firmowych. Doradzamy, jak maksymalizo-
wać wydajność na każdym etapie ich przetwarzania – od opty-
malizacji procesów, takich jak obsługa faktur, po rozwiązania do 
zarządzania skomplikowanymi procesami dla księgowości, działu 
obsługi przesyłek czy HR.

Canon to także wiodący dostawca zaawansowanych rozwiązań 
do druku wielkoformatowego. Dzięki technologicznemu DNA, 
doświadczeniu i specjalistycznej wiedzy na temat procesów biz-
nesowych, świadczymy usługi outsourcingu i doradztwa zarząd-
czego.

Canon pomaga firmom wejść na drogę cyfrowej transformacji, 
niezależnie od branży czy wielkości. Zidentyfikowaliśmy 5 ob-
szarów, w których możemy skutecznie wspierać naszych klientów 
na rynku B2B w rozwoju działalności, optymalizacji kosztów i 
osiąganiu lepszych wyników biznesowych:

- Transformacja procesów biznesowych umożliwiająca lepszą 
i szybszą pracę

- Usprawnianie przepływu informacji w firmie

- Upraszczanie standardowych operacji dzięki ograniczeniu 
czynności administracyjnych

- Rozwój poprzez wykorzystanie możliwości druku

- Wyróżnienie się na rynku dzięki większej skuteczności do-
tarcia z przekazem marketingowym

Czy dostrzegacie te wyzwania w swojej działalności?

Więcej informacji na: www.canon.pl/biznes

Canon is a global leader in imaging and professional print 
solutions and document flow systems for business. Canon’s 
offer for businesses combines print solutions with electronic 
and hardcopy document systems. We help to maximise pro-
ductivity at each stage of document processing from process 
optimisation, including invoice processing, to management of 
complex accounting, mailing and HR processes.

Canon is a leading provider of advanced large-format print 
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solutions. With our technological DNA, experience and exper-
tise in business processes, we provide outsourcing and man-
agement consultancy services.

Canon helps companies of all industries and sizes to embark 
on the path of digital transition. We have identified five areas of 
support for B2B clients in business expansion, cost optimisa-
tion and improved performance:

Differentiate to stand out in a crowded, always-on world

Transform your business processes to work better and fast-
er

Accelerate by improving the flow of information within your 
business

Simplify,  plug and play to reduce admin and focus on your 
goals

Evolve by unleashing the power of print

Can you see these challenges in your business?

 For more information, visit www.canon.pl/biznes

 

Ca Technologies Sp. Z o.o.   
STOISKO 23

CA Technologies Sp. z o.o.
ul. Wołoska 5
02-675 Warsaw, Poland
Tel: + 48 2221 25428
ca.com

Firma CA Technologies pomaga klientom odnosić sukcesy, 
gdzie każdy biznes - od odzieży po energię - jest pisany od nowa  
przez oprogramowanie. Od planowania, przez rozwój, po za-
rządzanie, aż do bezpieczeństwa, w CA tworzymy rozwiązania, 
które napędzają transformację dla firm w ekonomii aplikacji. 
Dzięki oprogramowaniu CA w centrum strategii IT, organizacje 
mogą wykorzystać technologie, które zmieniają nasz sposób życia 
- począwszy od centrum danych a kończąc na urządzeniach mo-
bilnych. Nasze oprogramowanie i rozwiązania pomagają naszym 
klientom rozwijać się w tej nowej ekonomii, dostarczając środki 
do uruchamiania, monitorowania i zabezpieczania swoich apli-
kacji oraz infrastruktury.

CA Technologies helps customers succeed in a future whe-
re every business—from apparel to energy—is being rewritten 
by software. From planning to development to management 
to security, at CA we create software that fuels transformation 
for companies in the application economy. With CA software at 

the center of their IT strategy, organizations can leverage the 
technology that changes the way we live—from the data cen-
ter to the mobile device. Our software and solutions help our 
customers thrive in the new application economy by delivering 
the means to deploy monitor and secure their applications and 
infrastructure. 

Centrum Systemów Informacyjnych 
Ochrony Zdrowia  

STOISKO 173

 
ul. Stanisława Dubois 5A
00-184 Warszawa
INFOLINIA CSIOZ
Dział Kadr - tel: +48 22 597-09-45 oraz Sekretariatu tel: +48 
22 597 09 27
e-mail: biuro@csioz.gov.pl
skrytka ePUAP: /csiozgovpl/SkrytkaESP

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia jest 
agendą rządową podległą Ministerstwu Zdrowia, która rozpo-
częła swoją działalność w 2000 roku. Głównym celem działalno-
ści CSIOZ jest realizacja zadań z zakresu budowy społeczeństwa 
informacyjnego. CSIOZ odpowiada za monitorowanie plano-
wanych, budowanych i prowadzonych systemów teleinforma-
tycznych na poziomie centralnym oraz regionalnym. CSIOZ 
realizuje również zadania wspierające rozwój systemów teleinfor-
matycznych, w tym prowadzi analizy i projekty, które umożli-
wiają podejmowanie działań prowadzących do poprawy jakości 
usług medycznych. CSIOZ odpowiada za procesy wdrażania i 
monitorowania projektów oraz funkcjonowania systemów infor-
macyjnych w ochronie zdrowia. 

Realizujemy projekty w metodykach:  SCRUM, Agile, Prince2

Narzędzia oraz technologie IT, z których korzystamy to m.in.: 
JIRA, LINUX, CLOUD

CSIOZ (National Centre For Healthcare Information Sys-
tems) is a governmental agency subordinated to the Ministry 
of Health, which began its activity in 2000. The main goal of 
the CSIOZ activity is to carry out tasks in the field of building 
an information society. CSIOZ is responsible for monitoring 
planned, built and maintained IT systems at the central and 
regional level. CSIOZ also carries out tasks supporting the de-
velopment of IT systems, including analyses and projects that 
allow taking actions leading to the improvement of the quality 
of medical services. CSIOZ is responsible for decisions regar-
ding implementation and project management.
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We implement projects in methodologies: SCRUM, Agile, 
Prince2

Tools and IT technologies we use include: JIRA, LINUX, 
CLOUD

Cofense
STOISKO 15A

Autoryzowany Dystrybutor w Polsce: 
CONNECT DISTRIBUTION Sp. z o.o.
ul. Woronicza 31/250, Warszawa
sales@connectdistribution.pl
48 22 400 1234 

Cofense jest wiodącym dostawcą rozwiązań obrony przed 
phishingiem dla organizacji obawiających się najpopularniejsze-
go obecnie rodzaju ataku jakim jest „spear phishing”. Platforma 
Cofense zamienia pracowników w aktywną linię obrony umoż-
liwiając im identyfikowanie, zgłaszanie i zapobieganie atakom 
typu „spear phishing” i „drive-by” oraz wykorzystującym złośliwe 
oprogramowanie.

Otwarte podejście firmy Cofense umożliwia łatwą integrację 
z innymi systemami zabezpieczeń, co pozwala na usprawnienie 
procesu decyzyjnego organizacji w kwestii bezpieczeństwa. Użyt-
kownicy Cofense należą do przemysłów obronnego, produkcyj-
nego i energetycznego, branży usług finansowych oraz jednostek 
opieki zdrowotnej. Ich klientami jest ponad 1000 globalnych or-
ganizacji, które zrozumiały, że zmiana zachowań użytkowników 
pozwoli poprawić bezpieczeństwo umożliwi szybkie reagowanie 
na nowe zagrożenia  oraz znacząco zmniejszy ryzyko skutecznego 
ataku.

Cofense is a leading provider of phishing protection solutions 
for organizations that are afraid of the most popular “spear 
phishing” attack today. The Cofense platform turns employees 
into an active line of defense by enabling them to identify, re-
port and prevent “spear phishing” and “drive-by” attacks and 
exploit malicious software.

Cofense’s open approach makes it easy to integrate with 
other security systems to streamline your organization’s de-
cision-making process on security. Cofense users are part of 
the defense, manufacturing and energy industries, the finan-
cial services industry, and health care. Their clients are more 
than 1,000 global organizations that understand that changing 
user behavior will improve security will enable them to respond 
quickly to new threats and significantly reduce the risk of suc-
cessful attacks.

CONNECT DISTRIBUTION Sp. z o.o.  
STOISKO 14, 15A, 15B, 18, 19A, 19B, 20, 28

ul. Woronicza 31/250, Warszawa
sales@connectdistribution.pl
48 22 400 1234

Założona w 1998 roku firma CONNECT DISTRIBUTION 
Sp. z o.o. jest wyspecjalizowanym dystrybutorem rozwiązań IT z 
wartością dodaną. Jesteśmy w 100% polską firmą z polskim ka-
pitałem. Dostarczamy najwyższej, światowej jakości rozwiązania 
software’owe oraz sprzętowe uzupełnione wsparciem konsulta-
cyjnym i technicznym, zarówno na rynek krajowy jak i Europy 
Wschodniej. Specjalizujemy się w najnowszych, zaawansowa-
nych rozwiązaniach technologicznych o sprawdzonej niezawod-
ności i wysokiej jakości. Wysoki poziom świadczonych przez 
nas oraz naszych partnerów usług został wielokrotnie doceniony 
przez organizacje branżowe i media.

Szerokie portfolio produktów, bogate doświadczenie w zakre-
sie zaawansowanych technologii informatycznych oraz orienta-
cja na partnerstwo pozwalają nam szybko reagować na potrzeby 
dynamicznie zmieniającego się otoczenia rynkowego. Oferujemy 
innowacyjne rozwiązania wzbogacone o zakres usług eksperckich 
oraz szkoleń informatycznych. Nasz zespół konsultantów oferuje 
nie tylko pomoc techniczną, ale również doradztwo zapewniając 
spełnienie oczekiwań oraz gwarancję satysfakcji dla Klientów.   

Founded in 1998, the company is a specialized distributor of 
IT solutions with added value (VAD). We provide world class 
software & hardware solutions hardware supplemented by 
consulting and technical support, both on the domestic market 
and Eastern Europe. We specialize in the newest, advanced 
technological solutions with proven reliability and high quality. 
The high level of our services and our partners has been re-
peatedly appreciated by industry organizations and the media.

A wide product portfolio, rich experience in advanced infor-
mation technologies and orientation on partnership allow us to 
quickly respond to the needs of a dynamically changing mar-
ket environment. We offer innovative solutions enriched with 
a range of expert services and IT training. Our team of con-
sultants offers not only technical assistance but also providing 
advice to meet the expectations and satisfaction guarantee for 
customers.
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Content Networks   
STOISKO 170A

Content Networks Sp. z o.o.
ul. Puławska 474/476 
02-884 Warszawa

ADScreen to nowoczesny system Digital Signage, przeznaczo-
ny do prezentacji treści (tekst, grafika, filmy video) na ekranach 
multimedialnych. Umożliwia tworzenie i wyświetlanie komu-
nikatów dostosowanych do odbiorców w określonym miejscu i 
czasie. Ekranami można zarządzać zdalnie, z każdego urządzenia 
z dostępem do internetu. 

System charakteryzuje się szerokim spektrum zastosowań i 
może być wykorzystywany praktycznie w każdej branży. Można 
go wykorzystać do celów promocyjnych, sprzedażowych, czy też 
informacyjnych. 

Prezentacja treści na dużych powierzchniach multimedialnych, 
stanowi nowoczesne narzędzie marketingowe, przyciąga uwagę 
Klienta, robi wrażenie i skutecznie angażuje odbiorcę.

ADScreen is a modern Digital Signage system, designed 
to present content (text, graphics, video films) on multimedia 
screens. It allows you to create and display messages tailored 
to recipients in a specific place and time. The screens can be 
managed remotely from any device with internet access.

The system is characterized by a wide range of applications 
and can be used in virtually any industry. It can be used for 
promotional, sales or information purposes.

Presentation of content on large multimedia areas, is a mo-
dern marketing tool, attracts the attention of the customer, ma-
kes an impression and effectively engages the recipient.

Corning Optical Communications  
STOISKO 161

CORNING OPTICAL COMMUNICATIONS
ENTERPRISE NETWORKS
Smolice 1E, 95-010 Stryków
najmrockm@corning.com

Opierając się na ponad 160 lat wiedzy o materiałach i inżynierii 
procesowej, firma Corning kreuje i wytwarza przełomowe pro-
dukty, które znajdując zastosowanie w zaawansowanych tech-

nicznie urządzeniach, rozwiązaniach telekomunikacyjnych, 
w sferze nauki, przyczyniają się do wzrostu komfortu życia i 
codziennej pracy. 

Corning Optical Communications Polska, część segmentu 
telekomunikacyjnego firmy Corning, jest wiodącym produ-
centem rozwiązań światłowodowych systemów łączności dla 
systemów głosowych, danych i aplikacji sieciowych wideo na 
całym świecie. Oferujemy najszerszy asortyment rozwiązań 
światłowodowych i miedzianych produktów end-to-end dla sie-
ci klientów telekomunikacyjnych.

Ponadto Corning oferuje pełen zakres pasywnych ro-
związań optycznych dla zróżnicowanych aplikacji Fibre-to-
the-Home (FTTH), Data Centers, LAN/WAN. Na przestrzeni 
lat, jako producent włożyliśmy wiele wysiłku we wdrażanie  in-
nowacji (plug and play, produkty prekonektoryzowane), co jest 
branżowym wyróżnikiem. Jesteśmy jednym z niewielu dostaw-
ców zapewniających pełną gamę usług dla projektów FTTH.

Więcej informacji można znaleźć na naszej stronie inter-
netowej

http://www.corning.com/opcomm/emea/en/index.aspx

Drawing on more than 160 years of materials science and 
process engineering knowledge, Corning creates and makes 
keystone components that enable high-technology systems for 
consumer electronics, mobile emissions control, telecommuni-
cations and life sciences. 

Corning Optical Communications, part of Corning’s telecom-
munications segment, is a leading manufacturer of fibre optic 
communications system solutions for voice, data and video 
network applications worldwide. We offer the broadest range 
of end-to-end fibre optic and copper product solutions for cus-
tomers’ telecommunications networks.

Furthermore, Corning offers tip to tip passive optical solu-
tions for various Fibre-to-the-Home (FTTH) applications. We 
have incorporated more innovations through our plug and play 
pre-connectorised products than any other supplier. We are 
one of the few suppliers capable of providing a full range of 
services for FTTH projects. 

Further information can be found at our website: http://www.
corning.com/opcomm/emea/en/index.aspx  
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Dragon 3D  
STOISKO 110

tel. 791-600-210
email: info@dragon3d.pl
www.dragon3d.pl
05-825 Grodzisk Maz.
ul. Spółdzielcza 4

Dragon 3D jest polskim producentem drukarek 3D.

Firma postała dzięki pasji i wytrwałości kilku polskich inży-
nierów. 

Jesteśmy producentem, projektantem i konstruktorem na-
szych drukarek. Budowaliśmy je od zera. Wykorzystujemy nasze 
autorskie, opatentowane rozwiązania i dzięki temu z czystym su-
mieniem oferujemy Państwu sprawdzony produkt.

Kontakt:

info@dragon3d.pl; www.dragon3d.pl

Dragon 3D is a Polish producer of 3D printers.   The compa-
ny was founded thanks to the efforts and hard work of several 
Polish engineers. 

 We produce, design and construct our printers and we build 
them from scratch. In order to do so, we use our very own, 
licensed, innovative solutions.  This gives us confidence that 
the product we provide you with is checked and fully reliable. 

Dzinga 
STOISKO 159 I 160

Królewska 65a/1, 30-081 Kraków
info@dzinga.com
+48 12 446 52 65

DZINGA jest dostawcą usług telekomunikacyjnych mającym 
biura w Londynie, Amsterdamie, Helsinkach, Krakowie, Rydze 
i Tallinie.

MŚP i przedsiębiorstwa w całej UE polegają na firmie DZIN-
GA, która zapewnia kluczową dla sprzedaży komunikację we 
wszystkich kanałach: kanale telefonicznym, internetowym i w 
mediach społecznościowych. 

Technologia DZINGA opiera się na sprzedażowej sile między-

ludzkiej rozmowy. DZINGA przyczynia się do poprawy wyni-
ków sprzedaży, sprawiając, że rozmowa może się odbyć w dowol-
nym czasie i miejscu, całkowicie bezproblemowo.

DZINGA zapewnia również rozwiązanie typu „white label” 
dla dostawców partnerów, dostawców usług internetowych i 
VAR obsługujących skumulowaną bazę klientów, w której znaj-
duje się ponad 30 milionów osób i 20 tysięcy klientów korpo-
racyjnych.

DZINGA is a business communications-as-a-service provid-
er with offices in London, Amsterdam, Helsinki, Krakow, Riga, 
and Tallinn.  

SMEs and enterprises across the EU rely on DZINGA with 
their sales-critical communications across all channels: phone, 
web, and social media. 

DZINGA’s technology is built around the natural selling pow-
er of a human conversation. DZINGA contributes to sales re-
sults by  making sure the conversation can happen anytime, 
anywhere, seamlessly.

DZINGA also provides a white-label solution for partner car-
riers, ISPs, and VARs serving a cumulative customer base of 
more than 30 million individuals and 20 thousand corporate 
clients. 

E-ARES Sp. z o.o.  
STOISKO 154

e-ARES Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 200/400
02-486 Warszawa
NIP: 522-29-52-057, Regon: 142408455
strona: www.e-ares.pl, email: biuro@e-ares.pl
tel: 603 083 256

E-ARES Sp. z o.o. - oprogramowanie szyte na miarę dla każ-
dej branży. Tworzymy dedykowane rozwiązania informatyczne 
dla firm i instytucji. Nasze rozwiązania działają między innymi 
w branżach: ubezpieczenia, lotnictwo, motoryzacja, CFM, pro-
dukcja, sport, telekomunikacja, IOT, finanse. Wśród naszych 
rozwiązań znajdują się liczne aplikacje webowe, aplikacje mobil-
ne, responsywne interfejsy webowe, webserwisy i aplikacje de-
sktopowe. Specjalizujemy się w opracowywaniu i wykonywaniu 
integracji z systemami zewnętrznymi.

Oferujemy kompleksowe usługi z zakresu produkcji i utrzyma-
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nia oprogramowania. Każdy projekt jest inny, więc do każdego 
podchodzimy indywidualnie. Kluczem naszych udanych wdro-
żeń jest stała współpraca z klientem przez cały okres każdego 
wdrożenia. W realizowanych projektach wykorzystujemy meto-
dyki zwinne dostarczając klientom w szybkim czasie potrzebne 
im oprogramowanie. Korzystając z posiadanego doświadczenia 
doradzamy optymalne rozwiązania realizujące procesy biznesowe 
zgodnie z mapą procesów klienta lub mapą opracowaną w trakcie 
analizy. Dla stworzonych rozwiązań zawsze oferujemy powdroże-
niowe wsparcie techniczne. Świat wokół się zmienia, nasi klien-
ci się rozwijają, zmieniają strukturę i modele biznesowe, rynek 
stawia przed nimi coraz to nowe wyzwania więc i my jesteśmy 
gotowi do wpierania i dalszego rozwoju zbudowanych systemów. 

E-ARES Sp. z o.o. – made-to-measure software for all bran-
ches. We create dedicated IT solution for Companies and In-
stitutions. Our solutions are used in many branches, for exam-
ple: Insurance, aircraft, automotive, CFM, production, sport, 
telecommunication, IOT, finance. Among our solutions You 
can find Web, mobile applications, responsive web interfaces, 
desktop applications, webservices. We specialise in formulate 
and integrate with external systems. 

We offer complex services in this area of software production 
and maintain. We handle every project individually, because of 
diverse needs. Key to the success of the successfull imple-
mentations is stable contact with Client through whole imple-
mentation period. We use in our solutions agile methodology 
to provide fast software for our Clients. Using our knowledge  
we can advise optimal solutions which fulfill all business cases 
according to Client processes or map out needs from analysis. 
For all created solutions we always offer post-deployment sup-
port. The World is changing, our Clients evolve, change their 
structure and business models, response to the challenges 
posed by the present market, so we are ready for support and 
development existing solutions. 

Edrone 
STOISKO 40-48, 51-63 

Kraków, 31-203, Lekarska 1 (budynek: Prądnicka 65), 
Tel kontaktowy : +48 510 043 827
Adres mailowy : hello@edrone.me
Strona www : edrone.me
 

edrone to pierwszy system klasy eCRM stworzony dla e-skle-

pów. POZNAWAJ i ANGAŻUJ to dwa filary edrone. System 

automatycznie zbiera i analizuje dane o zachowaniu użytkownika 

w e-sklepie oraz tworzy spersonalizowane i dopasowane komuni-

katy zwiększające sprzedaż i CLV klientów.   

Edrone eCRM is first crm for e-commerce build to analyse 

customer behaviour (Customer Intelligence) and engage them 

using automated and personalized messages (marketing auto-

mation). Edrone collects and analyses data on user behaviour 

in the e-store and sends personalized, automatic messages to 

increase sales.

2040 Sp. z o.o. 
STOISKO 40-48 , 51-63

30-394 Kraków, Podole 60
Tel kontaktowy : +48 504 056 909
Adres mailowy : meet@edward.ai  
Strona www : http://edward.ai/ 

Poznajcie Edwarda – inteligentnego asystenta dla działów 
sprzedaży. Edward pozwala sprzedawcom korzystać w prosty 
sposób z ich istniejącego systemu CRM, a tym samym pracować 
łatwiej i przyjemniej. Edward łączy dane z różnych źródeł, takich 
jak e-mail, telefon, kalendarz, a następnie analizuje je wykorzy-
stując algorytmy sztucznej inteligencji. Na tej podstawie wyciąga 
wnioski komunikując je sprzedawcom i menedżerom w dogod-
nym momencie. 

• Edward to w całości polski produkt, jeden z pierwszych na 
świecie proaktywnych asystentów wykorzystujących mechani-
zmy uczenia maszynowego.

• Wyrabia odpowiednie nawyki w sprzedaży, dzięki czemu po-
zwala na lepsze działanie zespołów sprzedażowych

• Daje dostęp do analityki czasu rzeczywistego zachowań pra-
cowników, co wspomaga podejmowanie decyzji menedżerskich

Meet Edward.ai, an AI-based assistant for sales teams. He 
allows salespeople to ditch clunky CRMs and work smarter. 
For sales people who are struggling with their CRM softwa-
re, Edward.ai uses conversational interface combined with 
machine learning alghoritms to fill out the information in CRM 
automatically and draw conclusions about their customers. 
Edward.ai works on top of current data, integrating seamlessly 
into existing processes to help manage sales customers and 
pipeline.
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Grupa ENTEO 
STOISKO 169A

Enteo Sp. z o.o. 
ul. Toruńska 155/328
85-950 Bydgoszcz.
Tel.52 584 46 27, 728 312 098

Grupa ENTEO zajmuje się dostarczaniem kompleksowych 
rozwiązań informatycznych dla firm. Zajmujemy się zarówno 
wdrażaniem wysoko konfigurowalnego oprogramowaniem ERP, 
CRM, Workflow i BI w wersji stacjonarnej i mobilnej, jak i 
tworzeniem dedykowanych programów pod specyficzne potrze-
by firm. Drugim filarem naszej działalności jest  doradztwo w 
zakresie infrastruktury informatycznej, w szczególności bezpie-
czeństwa IT, wirtualizacji, czy cloud computingu. Skupiamy 
się na rozwiązaniach spełniających nawet najbardziej wyśrubo-
wane wymagania, uwzględniając przy tym możliwości finansowe 
Klientów. Wykorzystując nasze doświadczenie i wiedzę możemy 
również dostarczyć i zintegrować zaproponowane przez nas w 
procesie doradczo-projektowym rozwiązania. Jesteśmy także do-
stawcą usług chmury obliczeniowej cloudpoint.pl w różnych 
konfiguracjach: SaaS, PaaS, IaaS i innych.  

ENTEO Group provides comprehensive IT solutions for bu-
siness. We handle both highly customizable ERP, CRM, Work-
flow and BI software for desktop and mobile, as well as 
dedicated software for specific business needs. The second 
pillar of our business is IT infrastructure services, especially IT 
security, virtualization, and cloud computing. We focus on 
solutions that meet even the most demanding requirements, 
taking into account the financial capabilities of our Clients. Our 
knowledge and experience provides a greater understanding 
of the customers requires and proposed solution that  support 
their business needs. We are also cloud computing servi-
ce provider in various configurations: SaaS, PaaS, IaaS and 
others.

ELO Digital Office  
STOISKO 74

ELO Digital Office Sp. z o.o.  
ul. Kombatantów 34
PL  66-400 Gorzów Wlkp. 
office:   +48 95 783 6690
email: gorzow@elo-digital.pl 

Firma ELO Digital Office GmbH z siedzibą w Stuttgarcie 
odłączyła się w 1998 roku – dwa lata od powstania marki ELO 
– od grupy Louis Leitz. Od tego czasu firmą kieruje Karl He-
inz Mosbach i Matthias Thiele. Dzięki wyraźnej wizji rozwoju i 
ogromnemu potencjałowi produktów firma ELO Digital Office 
GmbH wraz z oddziałami w Europie, Ameryce Północnej i Po-
łudniowej oraz Azji i Australii odniosła sukces na skalę między-
narodową. ELO oferuje produkty do elektronicznego zarządza-
nia dokumentami, cyfrowej archiwizacji i obiegu dokumentów, 
czyli wszystkich obszarów zarządzania zasobami informacyjny-
mi. Oferowane rozwiązania są dostosowane do indywidualnych 
wymogów i wielkości przedsiębiorstwa. Opierają się na trzech 
standardowych liniach produktów: ELOoffice, ELOprofessional 
oraz ELOenterprise. 

ELO w liczbach: Centrala w Stuttgart (Niemcy), Ca. 580 pra-
cowników na świecie (z tego ca. 290 w Niemczech),  21 przedsta-
wicielstwa/biuro w 17 krajach, Więcej niż 1.000.000 licencje na 
rynku, Sprzedaż więcej niż 64 mil. EUR (2017), Więcej niż 1000 
certyfikowanych partnerów ELO, Produkt sprzedane w więcej 
niż 20 języków w więcej niż 40 krajów

ELO Digital Office GmbH Stuttgart-based company emerged 
as a spin-off from the Louis Leitz group of companies in 1998, 
two years after the ELO brand was established, and has sin-
ce been headed by Karl Heinz Mosbach and Matthias Thiele. 
Thanks to its entrepreneurial vision and powerful products, 
ELO Digital Office GmbH is successful on the international sta-
ge and has offices in Europe, North and South America, Asia 
and Australia. The products and solutions that ELO Digital Of-
fice GmbH offers for electronic document management, digital 
archiving and workflow management cover all areas of Enter-
prise Content Management (ECM). The solutions are tailored 
to suit individual requirements and companies of all sizes and 
are based on three standard product lines: ELOoffice, ELOpro-
fessional and ELOenterprise.

Some information about ELO: Approx. 580 employees 
worldwide (approx. 290 of which in Germany),  21 locations in 
17 countries, Over 1,000,000 licenses installed globally,  An-
nual revenue of 64 million EUR,  Distribution network of more 
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than 1000 ELO Business Partners,  Products sold in around 20 
languages and over 40 countries

ERPos 
STOISKO 138

Produkt: ERPos
Firma: Krzysztof Gałuszewski VEKTOR
Adres: ul. A. Mickiewicza 58/9b
Miasto: Bielsk Podlaski
Kod pocztowy: 17-100
Kraj: Polska
Tel.: +48 570 451 452
www.erpos.com
support@erpos.com

ERPos jest startupem technologicznym z dziedziny technologii 
ICT. Naszą misją jest tworzenie łatwego w użyciu  oprogramowa-
nia do prowadzenia biznesu dla milionów małych firm na całym 
świecie. Chcemy przybliżyć technologie z dziedziny Workflow/
ERP również mniejszym graczom rynkowym, podobnie jak 
Salsforce uczynił to z oprogramowaniem CRM. 

Flagowym produktem firmy jest system ERPos, który wyznacza 
nowe standardy w dziedzinie oprogramowania do zarządzania 
w firmach. Jest to intuicyjne narzędzie do poukładania pro-
cesów w firmie i zarządzania zamówieniami. Adresowany jest 
do mikro i małych firm a jego obsługa jest prosta i nie wymaga 
specjalistycznej wiedzy. System wykorzystuje najnowsze trendy z 
dziedziny technologii ITC oraz designu.  

ERPos is a ICT technology startup. Our mission is to create 
an easy-to-use business software for millions of small busi-
nesses around the world. We want to bring the technologies in 
the field of Workflow / ERP closer to smaller market players, 
just like Salsforce did with CRM software.

The company’s flagship product is the ERPos system, which 
sets new standards in the field of Workflow/Enterprise man-
agement software. It is an intuitive tool for organizing process-
es in the company and managing orders. It is addressed to 
micro and small companies. ERPos is simple to use and does 
not requires any specialist knowledge. The system uses the 
latest trends in the field of ITC technology and UI/UX design.

  

ERYNEK3D  
STOISKO 40-48 , 51-63

30-698 Kraków
ul. Szybisko 26
Tel kontaktowy : 504 999 310
Adres mailowy : biuro@erynek3d.pl
Strona www : www.erynek3d.pl

Erynek3D zajmuje się współpracą na bazie outsourcing’u z 
Firmami, które potrzebują profesjonalnej obsługi w zakresie gra-
fiki 3d. 

Wykonujemy animacje, wizualizacje, efekty specjalne, Virtual 
Reality, Augmented Reality, modele do aplikacji i wydruków 3D. 

Dysponujemy zespołem grafików o specjalizacjach technicz-
nych, architektonicznych i artystycznych. 

Ofertę głównie kierujemy do Firm nieposiadających własnego 
działu grafiki 3D lub, gdy dane zlecenie wymaga dodatkowego 
personelu.

Można powierzyć nam do wykonania całość zlecenia lub wy-
nająć na godziny grafika 3D.

Erynek3D deals with cooperation based on outsourcing with 
companies that need professional services in the field of 3d 
graphic design.

We make animations, visualizations, visual effects, Virtual 
Reality, Augmented Reality, models for applications and 3D 
printing.

We have a team of graphic artists with technical, architectur-
al and artistic specialties.

The offer is mainly directed to companies that do not have 
their own 3D graphics department or when the job requires 
additional staff.

You can entrust us with the whole order or rent 3D graphics 
for hours.



nvt.pl | info@nvt.pl
Burakowska 5/7, Warszawa
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EuroLinux Sp. z o.o.   
STOISKO 40-48 , 51-63

31-553 Kraków
Cystersów 9
Tel kontaktowy : +48 22 243 22 33
Adres mailowy : sales@euro-linux.com
Strona www : euro-linux.com

EuroLinux to producent Open Source’owych rozwiązań klasy 
enterprise. W ofercie firmy znajdują się: serwerowy linuksowy 
system operacyjny – EuroLinux; narzędzie do zarządzania syste-
mami linuksowymi – EuroMan; platforma bazodanowa oparta o 
PostgreSQL – EuroDB; serwer aplikacji – EuroAP; serwer www 
– EuroWS oraz narzędzie do kolekcji i analizy logów – EuroLog.

Firma została założona przez pasjonatów wolnego oprogramo-
wania, którzy nieprzerwanie od 2000 roku rozwijają i kształtują 
rynek Open Source. Nasz zespół deweloperski i wsparcia tworzą 
specjaliści z wieloletnim doświadczeniem w projektowaniu i za-
rządzaniu rozwiązaniami IT.

Nowoczesne metody wytwarzania oprogramowania, połączo-
ne z fachowym wsparciem, są gwarantem jakości dostarczanych 
produktów i usług oraz zapewniają profesjonalną obsługę na 
każdym etapie projektu. Wśród kontrahentów spółki są firmy 
będące liderami w branży finansów, logistyki, sektora publicz-
nego i innych.

EuroLinux is a producer of Open Source enterprise softwa-
re. The company’s offer includes enterprise Linux operating 
system - EuroLinux; Linux system management tool - Euro-
Man; database platform based on PostgreSQL - EuroDB; ap-
plication server - EuroAP; www server - EuroWS and a logs 
collection and analysis tool  - EuroLog.

The company was founded by libre software enthusiasts who 
have been continuously developing and shaping the Open So-
urce market since 2000. Our development and support team 
consists of specialists with many years of experience in desi-
gning, managing and maintenance IT solutions.

Modern methods of software development, combined with 
professional support, guarantee the quality of the products and 
services provided and present professional service at every 
stage of the project. Among the company’s clients are compa-
nies that are leaders in the finance, logistics, public and other 
sectors.

 

Eveo sp. z o. o.  
STOISKO 40-48 , 51-63 

30-633 Kraków
Walerego Sławka 3A
Tel kontaktowy : 509 910 469
Adres mailowy : adrian.dorosinski@eveo.pl
Strona www : www.eveo.pl

Eveo to nowoczesna firma typu software house, zajmująca się 
tworzeniem oprogramowania przeznaczonego do zarządzania 
ekranami oraz wyświetlanym na nich kontentem. Kluczowymi 
produktami są systemy rezerwacji sal oraz systemy wyświetlania 
treści na monitorach.

Tworzone rozwiązania umożliwiają wyświetlanie treści (reklam 
i informacji) m.in. w biurowcach, halach produkcyjnych, muze-
ach, obiektach sportowych i komunikacji miejskiej. 

Eveo jest obecnie liderem rozwiązań Digital Signage na pol-
skim rynku i czołowym producentem w Europie. 

Eveo is a modern software house company which develops 
software for managing screens and content displayed on them. 
The main products are room reservation systems and systems 
for displaying content on monitors.

Created solutions allow to display content (ads and informa-
tion), in the office buildings, production halls, museums, sport 
facilities and public transport means.

Eveo is currently the leader of Digital Signage solutions on 
the Polish market and a leading producer in Europe.

Evernex   
STOISKO 77

Alan Kozik
akozik@evernex.com
+48698643143

Lider na rynku „Third Party Maintenance” - EVERNEX to 
globalna, niezależna firma IT z ponad 35-letnim doświadcze-
niem w zakresie usług i sprzętu multi-vendor. Oferujemy kom-
pleksową usługę konserwacji serwerów, pamięci masowych i sieci, 
która pozwala wydłużyć ich okres eksploatacji. Evernex zapewnia 
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najopłacalniejszą i elastyczną alternatywę dla standardowych mo-
deli wsparcia. Dzięki naszej najnowocześniejszej placówce zarzą-
dzania częściami zapasowymi oraz sieci magazynowej na całym 
świecie, dostarczamy właściwe części we właściwym miejscu i o 
właściwym czasie.

Możesz na nas liczyć również w obszarach SPaaS (SPares as 
a Service), Wynajmów sprzętu, Likwidacji i Relokacji centrów 
danych oraz Recyklingu i Utylizacji Danych.

Leader in Third Party Maintenance – EVERNEX is a global, 
independent IT Life Services company with over 35 years of 
multi-vendor hardware experience. We offer end-to-end data 
center maintenance service that allows you to extend the life of 
your IT assets. Evernex provides truly cost-effective expertise 
and a flexible alternative to standard support models. With our 
state-of-the-art spare data center parts facility and our forward 
stocking locations across the globe, we make sure you have 
the right parts in the right place at the right time. 

You can count on us also when it comes to SPaaS (SPares 
as a Service), Rentals, Data Center Removal & Relocation, 
Recycling & Data Disposal.

EVK  
STOISKO 21

EVK Sp. z o.o. 
ul. 1 Maja 9
46-043 Biestrzynnik, Poland
evk@evk.pl 
www.evk.pl

Główną działalnością EVK Sp. z o.o. jest wykup, regeneracja 
oraz remarketing poleasingowego sprzętu IT z dużych i średnich 
przedsiębiorstw i organizacji. Spółka świadczy usługi wykupu 
zamortyzowanego sprzętu oraz wsparcia wymiany infrastruktu-
ry informatycznej. Oferujemy kompleksowy pakiet usług, dzięki 
którym duże i średnie przedsiębiorstwa w Polsce mogą uniknąć 
kosztów utylizacji, ujednolicić procesy zagospodarowania zamor-
tyzowanych urządzeń i uzyskać najwyższy zwrot finansowy z jego 
odsprzedaży. We współpracy z EVK  i wdrożeniu naszych rozwią-
zań informatycznych wiele przedsiębiorstw w Polsce wdrożyło 
programy cyklicznej odsprzedaży pracowniczej sprzętu kompu-
terowego. Ponadto w EVK świadczymy usługi krótkotermino-
wego wynajmu sprzętu IT, wycen i audytów hardware i software, 
redeployment, inwentaryzacji oraz migracji.

The main area of activity of EVK Sp. z o.o. is buyout, refur-
bishment and resale of off lease IT hardware from large and 
medium-sized companies and organisations. The Company 
offers services based on buyout of amortised hardware and 
support in terms of replacement of IT infrastructure. We of-
fer comprehensive services allowing large and medium-sized 
companies in Poland avoid disposal costs, standardise amor-
tised devices management processes and achieve the highest 
possible financial return on its resale. Thanks to cooperation 
with EVK and implementation of our IT solutions, a number of 
Polish companies have introduced schemes of cyclical resale 
of computer hardware to their employees. Additionally, EVK 
provides short-term IT hardware rental, hardware and software 
appraisal and audit, redeployment, stock-taking and migration 
services. 

eVolpe   
STOISKO 69

eVolpe Consulting Group Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Solidarności 46, 61-696 Poznań
Tel. 783 372 094 
Mail: biuro@evolpe.pl,, www.evolpe.pl 
 

eVolpe specjalizuje się w konsultingu i wdrożeniach systemów 
klasy CRM w średnich i dużych firmach. Jesteśmy ekspertami 
na rynku systemów CRM. Doradzamy, analizujemy i dobieramy 
odpowiednie oprogramowanie CRM, które następnie wdraża-
my i odpowiednio dostosowujemy. Świadczymy również usługi 
serwisu i optymalizacji wdrożonych systemów. Jesteśmy wielo-
letnimi praktykami SCRUM’a – zwinnej metodyki wdrożenio-
wej. Lata doświadczeń pokazały nam, że jest to najlepsza forma 
współpracy z Klientem pozwalająca precyzyjnie osiągnąć zamie-
rzone cele. W razie potrzeb systemy wdrażamy również metoda-
mi tradycyjnymi. Dzięki naszej pasji, a także postawionym sobie 
ambitnym celom, nie spoczywamy na laurach, lecz nieustannie 
podążamy za nowymi trendami na rynku systemów CRM, dba-
jąc o nowoczesność i maksymalną użyteczność implementowa-
nych rozwiązań, których podstawę stanowią znane i nagradzane 
na całym świecie systemy SugarCRM oraz SuiteCRM.

eVolpe specializes in consulting and comprehensive imple-
mentation of CRM systems for medium and large companies. 
We are experts in a field of Customer Relationship Manage-
ment. We advise, analyze and then appoint the most suitable 
software. We also develop and customize the system to meet 
individual needs of each customer. Finally, we also provide 
service and optimization of already implemented solutions. 
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For many years we have been making use of SCRUM and its 
practices and we will continue to do so. We believe that the 
agile methodology is the best way to pursue complex softwa-
re development projects. Our experience thought us that it’s 
also the most advantageous approach to cooperation with the 
client. If needed, we also practice traditional development me-
thods, such as waterfall. Thanks to our passion and due to am-
bitiously established goals we never rest on one’s laurels.  We 
are constantly following new trends, ensuring maximum usabi-
lity and modernity of our CRM solutions. Our offer consists of 
well-known and worldwide awarded systems, most commonly: 
SugarCRM and SuiteCRM.

Exaco 
STOISKO 149

Exaco sp. z o.o., Wólczańska 265, 93-035 Łódź, Polska
Email: kontakt@exaco.pl
Telefon: +48 42 279 75 67

Exaco to Polski software house zajmujący się tworzeniem de-
dykowanego oprogramowania. W ramach naszej działalności 
tworzymy dla naszych klientów innowacyjne aplikacje mobilne 
i webowe. Jako Exaco zajmujemy się analizą biznesową, testami 
oprogramowania, a także doradztwem eksperckim w kwestiach 
R&D.

Podchodzimy do każdego projektu indywidualnie. Pracę z 
klientem zaczynamy od szczegółowej analizy wymagań i po-
trzeb, aby poprzez dobranie odpowiednich narzędzi i technologii 
spełnić oczekiwania naszych klientów. Exaco specjalizuje się w 
rozwiązaniach e-Commerce, a w szczególności m-Commerce. 
Naszym celem jest połączenie wczorajszych doświadczeń z tech-
nologiami jutra, w celu stworzenia lepiej zaprogramowanej przy-
szłości dla naszych klientów.

Exaco is specialized software vendor from Poland which 
creates and delivers innovative off-the-shelf native mobile and 
web applications, platforms development, business analysis 
and consultancy, software manual and automated testing, and 
also R&D consultancy.

We try to approach each project starting from the customer’s 
requirements but filling with everything necessary so that the 
customer’s expectations are always exceeded. Exaco special-
izes in m-Commerce and e-Commerce solutions. Our aim is 
to combine yesterday’s experiences with the technologies of 
tomorrow in order to create a better-programmed future for our 
clients.

Fast IT  
STOISKO 6 I 7

Fast IT Sp. z o.o. sp. k.
ul. Brukowa 12, 91-341 Łódź 
NIP: 7271015750
KRS: 0000563840

Fast IT jest jednym z wiodących integratorów IT na polskim 
rynku. Projektujemy, dostarczamy, wdrażamy i serwisujemy 
kompleksowe rozwiązania infrastrukturalne dla wielu branż 
i firm w Polsce. Od kompletnych systemów data center, przez 
wirtualizacje, systemy backupu i bezpieczeństwa, aż po zaawan-
sowane rozwiązania sieciowe, zarządzanie infrastrukturą IT i au-
tomatyzację procesów IT. Wyróżnia nas partnerskie nastawienie 
do współpracy z klientami co skutkuje dłogofalową, wieloletnią 
współpracą I wysokim poziomem zadowolenia naszych klientów. 

Potwierdzeniem naszych kompetencji są certyfikaty partnersk-
ie takich producentów jak Hewlett Packard Enterprise, Fujitsu, 
Cisco, Red Hat, VMware, Microsoft, Veeam, Alloy Software, 
Baramundi.

Fast IT is one of the leading IT infrastructure integrators in 
Poland. We design, deliver, implement and support complete 
IT infrastructure solutions for many industries and businesses 
in Poland. From complex data center systems, virtualizations, 
backup and security systems to advanced networking solu-
tions, infrastructure management, IT process automatization 
– we do it! Our competitive advantage is supportive approach 
to our customers which leads to long term relation and coop-
eration with our customers and high satisfaction levels of our 
customers.

Our technical competencies are confirmed by partnership 
certificates from such vendors as Hewlett Packard Enterprise, 
Fujitsu, Cisco, Red Hat, VMware, Microsoft, Veeam, Alloy Soft-
ware, Baramundi.

Ferrodo Computer Sp. z o.o.   
STOISKO 67

Ferrodo Computer Sp. z o.o.
60-476 Poznań, ul. Jasielska 8c
www.ferrodo.pl, office@ferrodo.pl
telefon +48 8460900
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Specjalizujemy się kompleksowych rozwiązaniach informa-
tycznych przeznaczonych dla przedsiębiorstw handlowych, pro-
dukcyjnych oraz usługowych. Nasze oprogramowanie sprawdza 
się również w dużych sieciach handlowych i sklepach. Spełnia 
ono standardowe wymagania dotyczące obrotu towarowego, 
oferując jednocześnie szeroką gamę analiz przydatnych w zarzą-
dzaniu. System jest zintegrowany z oprogramowaniem finanso-
wo-księgowym, który umożliwia generowanie raportów finan-
sowych (rachunek zysków i strat, bilans, budżetowanie, itp.). 
Uzupełnieniem systemu Ferrodo są moduły obsługujące obszar 
kadrowo płacowy.   

Świadczymy ponadto usługi projektowania infrastruktury IT, 
dostarczamy sprzęt komputerowy oraz urządzenia fiskalne. Ofe-
rujemy również wysokiej jakości sprzęt i usługi posprzedażowe 
oraz organizujemy szkolenia dla naszych klientów.

Spółka Ferrodo Computer powstała w roku 1992. Od roku 
1993 zostaliśmy autoryzowanym partnerem firmy Dell i Micro-
soft. 

We specialize in providing complete information solutions for 
commercial, production organizations and units serving servic-
es. 

We provide checked in chain stores self-written software that 
fulfills standard requirements concerning goods rotation (sale, 
store and stock management, tax) and moreover wide range of 
analysises useful for branch and boar of management. Whole 
store and stocks management is integrated with financially-ac-
counting software which can generate statements and reports 
(e.g. profit and loss account, balance sheet, analysis ratio, 
budgeting,  dynamics control). To ensure the completeness of 
our software we provide also modules like fixed assets, human 
resources, salaries etc. 

Furthermore we provide services of projecting and construct-
ing structural webs, deliveries of hardware, and fiscal devices. 
We also offer high quality hardware and post-sale services and 
we organize trainings for our customers.  

Partnership FERRODO Computer was established in 1992. 
Since 1993 we have been authorized partner of DELL and MI-
CROSOFT. 

Flexera Software   
STOISKO 19B

 

Autoryzowany Dystrybutor w Polsce: 
CONNECT DISTRIBUTION Sp. z o.o.
ul. Woronicza 31/250, Warszawa
sales@connectdistribution.pl
48 22 400 1234

Flexera jest wiodącym dostawcą strategicznych rozwiązań z 

dziedziny Application Usage Management. Dzięki ich rozwiąza-
niom redefiniują, w jaki sposób oprogramowanie jest kupowane, 
sprzedawane, zarządzane oraz zabezpieczone. Według Flexera 
przemysł oprogramowania jest nieprzerwanym łańcuchem do-
staw i sprawiamy, że proces kupna i sprzedaży oprogramowania 
jest bardziej przejrzysty, bezpieczny i skuteczny. Początki firmy 
sięgają roku 1987 kiedy powstał InstallShield, który z czasem 
stał się światowym liderem wśród rozwiązań do tworzenia wersji 
instalacyjnych oprogramowania.

Portfolio firmy sukcesywnie uzupełniane było kolejnymi inno-
wacyjnymi produktami, cieszącymi się dzisiaj dużym zaufaniem 
klientów. Flexera jest w biznesie od ponad 30 lat, zatrudnia po-
dad 1000 pracowników na całym świecie oraz pomaga klientom 
generować miliony ROI każdego roku.

Flexera is a leading provider of strategic solutions in the field 
of Application Usage Management. Thanks to their solutions, 
they redefine how software is bought, sold, managed and se-
cured. According to Flexer, the software industry is an uninter-
rupted supply chain and we make the process of buying and 
selling software more transparent, secure and effective. The 
origins of the company date back to 1987 when InstallShield 
was created, which in time became the global leader among 
solutions for creating software installation versions.

The company’s portfolio was successively supplemented 
with further innovative products that today enjoy high trust of 
customers. Flexera has been in business for over 30 years, 
employs 1,000 people worldwide and helps customers gener-
ate millions of ROI each year.

Fraktal Trader   
STOISKO 1

Fraktal Trader Sp. Z.o.o International Sp. Komandytowa
ul. Pocztowa 16 lok 7, 91-464 Łódź
Telefon: +48 789 292 845
Email: biuro@fraktaltrader.eu

Fraktal Trader Projekt inwestycyjno-edukacyjny stworzony i 
prowadzony przez ekspertów-praktyków w zakresie działań na 
rynkach finansowych oraz kształcenia inwestorów i traderów. W 
aktywnościach biznesowych kierujemy się prostą zasadą: o na-
szej skuteczności świadczą konkretne i mierzalne efekty osiągane 
przez osoby korzystające z naszych produktów i usług. Stoimy 
bowiem na stanowisku, iż naprawdę profesjonalny inwestor po-
trafi nie tylko skutecznie operować na rynkach, ale także odczu-
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wa potrzebę i w sposób maksymalnie efektywny dzieli się swo-
ją wiedzą z innymi. Tworzymy i doskonalimy zatem nie tylko 
strategie inwestycyjne, ale także unikalne programy szkoleniowe 
przeznaczona dla każdego, kto chce rozpocząć i kontynuować 
działania na rynkach finansowych.

Fraktal Trader is a company that provides education in the 
area of an investment. It is based on a long-term experience 
in the financial market and education of many investors and 
traders. We follow one simple rule: our effectiveness is testified 
by the successes of our students and clients. We consider that 
a professional investor is not only able to trade profitably but 
also feels the need of sharing his/hers know-how. Not only we 
create investing strategies but also unique training programs 
for everybody who wants to make first steps on the market. 
Our mission is to teach students from the scratch until they 
reach the level that enables them earning money safely and 
regularly.

GO – ERP   
STOISKO 125 

Jesteśmy złotym partnerem firmy Microsoft z ponad 17-let-
nim, międzynarodowym doświadczeniem, specjalizującym się 
wyłącznie w rozwiązaniach Microsoft Dynamics 365 / AX. GO-
-ERP jest obecny w 3 krajach: w Polsce, na Litwie i w Wielkiej 
Brytanii. Nasze zespoły projektowe mogą pochwalić się wieloma 
osiągnięciami na rynku europejskim oraz zaufaniem, dostarcza-
jąc niezawodne, najwyższej jakości, sparametryzowane rozwiąza-
nia ERP dla organizacji z różnych branż. Jesteśmy ekspertami w 
zakresie wszystkich aspektów skutecznej wydajności Dynamics 
365 / AX dla naszych klientów: konsultacje biznesowe, analityka 
i optymalizacja, wdrożenia ERP, aktualizacja systemu, integracja 
i wsparcie, rozszerzenia, dodatki, rozwój niestandardowych roz-
wiązań, Business Intelligence i Cloud, szkolenia użytkowników 

i specjalistów. 

We are a Microsoft Gold Partner with +17 years of internatio-
nal experience specialising exclusively in Microsoft Dynamics 
365/AX solutions. GO-ERP is present in 3 countries: Poland, 
Lithuania and UK. Our project teams have a great track record 
in Europe and are trusted to deliver reliable, highquality, custo-
mised ERP solutions for organisations of various industries. 
We are experts in covering all the basis for the effective perfor-
mance of Dynamics 365/AX for the client-company: business 
consultation, analytics and optimisation, ERP implementation, 
system upgrade, integrations and support, extensions,  add-
-ons, custom solutions development, Business Intelligence 
and Cloud solutions, user and specialist training.

Grant Thorton 
STOISKO 123

Grant Thornton
ul. Antoniego Baraniaka 88E,
Bud. F, 61-131 Poznań
T: +48 61 625 1100
F: +48 61 625 1101
E: kontakt@pl.gt.com

Grant Thornton to jedna z wiodących organizacji audytorsko-
-doradczo-outsourcingowych na świecie, która jest dostępna dla 
klientów w 136 krajach. W Polsce działamy od 25 lat i świadczymy 
usługi audytorskie, doradztwa europejskiego, podatkowego, praw-
nego, transakcyjnego, konsultingu biznesowego, a także outsour-
cingu rachunkowości, kadr i płac. Jesteśmy obecni w kluczowych 
aglomeracjach (Warszawa, Poznań, Katowice, Wrocław, Kraków i 
Toruń) i zatrudniamy Zespół ponad 550 ekspertów. Klienci firmy 
to ponad 1600 podmiotów rocznie, w tym kilkadziesiąt spółek 
notowanych na GPW oraz firmy z top 500 największych przedsię-
biorstw działających w naszym kraju.

Grant Thornton, established in 1993, is one of the fastest-
growing audit and advisory companies in Poland. For over 25 
years we have worked for the most demanding clients, inc-
luding a growing number of international companies as they 
look for an independent firm to handle their business advisory 
services in Poland. We have been rendering our services to 
almost 1600 companies annually, many among them listed on 
the Warsaw Stock Exchange or as one of the top 500 Polish 

POLAND:
ul. Kochanowskiego 32B
33-100 Tarnów
+48 660 285 783
poland@go-erp.eu
UK:
500 Avebury Boulevard,
Milton Keynes, MK9 2BE, UK
+44 (0) 330 6600 484
uk@go-erp.eu

LITHUANIA:
Pilaites pr. 16, 04352 Vilnius, 
Lietuva
+370 615 40 779 
+370 652 22 500
info@go-erp.eu
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enterprises. We have over 550 employees now. As the fifth lar-
gest audit and advisory firm in Poland we offer a unique com-
bination of a slim and efficient organisation with the capability 
to operate globally.

GRC SOLUTIONS Sp. z o.o.   
STOISKO 68

GRC SOLUTIONS Sp. z o.o.
ul. Strzegomska 138
54-429 Wrocław
kontakt@grcsolutions.pl
 +48 12 352 11 35 

GRC Solutions  to  zespół dynamicznie rozwijających  się eks-
pertów świadczących usługi doradcze z zakresu poprawy bezpie-
czeństwa systemów ERP poprzez implementację dedykowanych 
mechanizmów kontrolnych wspomaganych rozwiązaniami z 
rodziny GRC (SAP GRC, RSA ARCHER®, smartGRC)).  Mię-
dzynarodowe doświadczanie pozwoliło nam na wypracowanie 
najlepszych praktyk w zakresie poprawy bezpieczeństwa operacji 
biznesowych realizowanych w systemie SAP. Naszym wielkim 
atutem jest nieustanna dbałość o jakość i wysoki standard naszej 
pracy, którą doceniają nasi klienci i partnerzy biznesowi, w tym 
firma RSA®  dla której jesteśmy Złotym Partnerem.

W oparciu o zdobytą wiedzę i bogate doświadczenie projekto-
we konsultantów GRC Solutions opracowana została aplikacja 
smartGRC®, która stanowi  innowacyjną odpowiedź na pogłę-
biający się nacisk na bezpieczeństwo i kontrolę uprawnień w 
systemie ERP oraz rosnące oczekiwania audytowe w tym zakre-
sie. Narzędzie, dzięki rozbudowanym możliwościom analitycz-
nym i raportowym dostarcza wiedzy potrzebnej do uwolnienia 
uprawnień w ERP od nadmiarowych uprawnień i ryzyk z tym 
związanych oraz  pomaga łatwo przejść każdy audyt uprawnień. 
W chwili obecnej z aplikacji smartGRC® korzysta kilkanaście 
międzynarodowych firm o bardzo  skomplikowanych i rozbu-
dowanym środowisku IT. Celem smartGRC® jest automatyza-
cja  procesów związanych z przydzielaniem, kontrolą,  analizą  
uprawnień oraz przechowywanie dokumentacji z tym związanej, 
co znacząco wpływa na efektywność i zmniejszenie nakładów 
związanych z tymi procesami. 

We are a dynamically developing team of experts provid-
ing consulting services in the field of improving the security 
of ERP systems through the implementation of dedicated 
control mechanisms supported by tools from the GRC family 

(SAP GRC, RSA ARCHER®, smartGRC®). Our international 
experience allowed us to develop best practices in the field of 
improving the security of business operations carried out in the 
SAP system. Our great asset is the constant attention to qual-
ity and high standard of our work, which is appreciated by our 
clients and business partners, including the RSA® company 
for which we are a Gold Partner.

Based on the acquired knowledge and extensive project 
experience of our consultants developed the smartGRC® ap-
plication. Tool is an innovative response to the growing em-
phasis on security and control of authorizations in the ERP 
system and growing audit expectations in this area. Thanks 
to the extensive analytical and reporting capabilities, the tool 
provides the knowledge needed to release ERP allowances 
from redundant rights and risks associated with it, and helps 
to easily pass every audit of privileges. Now, the smartGRC® 
application is used by several international companies with a 
very complex and extensive IT environment. 

GTT 
STOISKO 4

M + 48 696 067 068, F  +48 22 445 41 00
Oxford Tower, Chalubinskiego 8
00-613 Warsaw;Poland

Transformacja cyfrowa jest obecnie postrzegana jako kluczo-
wy czynnik sukcesu biznesowego prowadzący do wzrostu efek-
tywności operacyjnej i osiągniecia technologicznej „zwinności” 
i mądrości. GTT dostarcza rozwiązania już na poziomie infra-
struktury umożliwiające niemal natychmiastowe rozpoczęcie 
transformacji technologicznej zarówno lokalnie  jak i na skale 
globalną. Firma GTT jest właścicielem i operatorem światowej 
sieci internetowej typu Tier 1, oferując klientom w dowolnym 
miejscu na świecie rozwiązania Unified Communications - sieci 
rozlegle, rozwiania w chmurze, usługi zarządzane, usługi głosowe 
-zwiększające zdolności produkcyjne danej organizacji. Jesteśmy 
dostawcą takich rozwiązań nie tylko w Europie ale i w Polsce 
gdzie posiadamy własną infrastrukturę optyczną. Nasze wdro-
żenia poparte są licznymi referencjami firm, które już na stale 
wpisały hasło „przemiana cyfrowa” w swoje strategie rozwoju.  
Zapraszamy do współpracy!  Jesteśmy tutaj, aby wspierać firmy 
w rozwoju cyfrowym oraz globalnym. 

We are here to help you in gaining global perspective 
of your business. Ask us how we may boost your daily 
operations not spending fortune! Digital transformation is 
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seen as a key enabler of business success. We support 
businesses to stay competitive and relevant. Simply - to 
be: Cheaper; Smarter; Faster & Better;

GTT is redefining global communications to serve a cloud-
-based future, connecting people across organizations, aro-
und the world and to every application in the cloud. Our clients 
benefit from an outstanding service experience built on our 
core values of simplicity, speed and agility. A Fortune Future 
50 company, GTT owns and operates a global Tier 1 internet 
network and provides a comprehensive suite of digital transfor-
mation services to any location in the world. GTT is committed 
to redefining enterprise communications, providing clients with 
the services and capabilities that drive productivity across their 
organizations. We offer a comprehensive portfolio of wide area 
networking, Internet, managed services and voice services, 
which we back with a superior service experience that is built 
on GTT’s core values of simplicity, speed and agility.

HPE 
STOISKO 6 I 7

HEWLETT PACKARD ENTERPRISE POLSKA SP. Z O. O.
ul. Szturmowa 2A
02-678 Warszawa

Hewlett Packard Enterprise to wiodąca firma technologiczna, 
która pomaga klientom osiągać więcej i szybciej. Nasze techno-
logie i usługi, dostępne w ramach najbardziej kompleksowego 
portfolio na rynku - od chmury dla centrów danych po aplikacje 
na komputery biurkowe - umożliwiają klientom na całym świe-
cie zwiększanie efektywności, produktywności i bezpieczeństwa 
IT.

HPE is an industry-leading technology company that ena-
bles customers to go further, faster. With the industry’s most 
comprehensive portfolio, spanning the cloud to the data center 
to workplace applications, our technology and services help 
customers around the world make IT more efficient, more pro-
ductive and more secure.

Hyperbook 
STOISKO 130

C.H. Atrium Promenada
ul. Ostrobramska 75 c, lok. 3.84
04-175 Warszawa,
tel.: +48 882 11 00 70, info@hyperbook.pl

Hyperbook to polska marka produkująca wysokiej klasy note-
booki i komputery stacjonarne przeznaczone dla profesjonalistów, 
entuzjastów i graczy! Dzięki nowatorskim rozwiązaniom technolo-
gicznym nasze komputery zajmują czołowe miejsca w rankingach 
wydajności i znajdują uznanie w Polsce, a także za granicą.

Hyperbook to nie tylko wydajność, ale przede wszystkim jakość. 
Każdy komputer składany jest ręcznie w naszym kraju. Na każ-
dym etapie produkcji przeprowadzamy rygorystyczne testy jako-
ściowe oraz wydajnościowe, zwracając szczególną uwagę na układ 
chłodzenia. Dzięki temu nasi Klienci mają pewność, że zakupio-
ny przez nich sprzęt pozbawiony jest wszelkich wad fabrycznych. 
Hyperbook to nie tylko sprzęt, ale również studio developerskie, 
tworzące gry i aplikacje VR.  

Why Choose GTT? 

 

Top Ranked, 
Tier 1 IP Backbone 

GTT’s global network spans 550+ PoPs and includes the fastest transatlantic optical service 
in the industry. 

 

Comprehensive 
Suite of Services 

Take advantage of cloud networking services that drive business efficiency and growth. 

 

Outstanding 
Client Experience 

We provide superior service, backed by our core values of simplicity, speed and agility. 

 

The GTT Service Difference 

 

Simplicity 

GTT is easy to do business with and committed to reducing the complexity of global 
communications. 

 

Speed 
We are fast and responsive, providing expedited turnarounds on proposals, rapid 

implementation and an efficient support process. 

 

Agility 
We strive to say yes, delivering the right solution for each client’s unique needs. 
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Hyperbook - Polish brand, we create high-end notebooks and 
desktop PCs for working professionals and gamers! Thanks to 
innovative solutions our notebooks take top spots in the perfor-
mance rankings and are critically acclaimed both in Poland and 
worldwide.

Hyperbook means also quality. Every single unit is manually 
assembled in our office in Warsaw, Poland. We test our machi-
nes on every step of the production process, focusing especially 
on the cooling system. That’s why our customers can be shure 
that their computer will be defects-free and stable. We provide 
professional tech suport. Hyperbook is not only a hardware but 
also a developing studio which creates games and VR applica-
tions.

IMPAQ Sp. z o.o.   
STOISKO 79 

IMPAQ Sp. z o.o.                                 
ul. Wołoska 24,02-675 Warszawa                                 
Phone +48 22 31 46 000                      
Fax +48 22 31 46 001                     
Mobile +48 784 65 90 83
www.impaqgroup.com

Świadczymy rozwiązania i usługi IT w Polsce i na obszarze 
Europy. Posiadamy biura w 5 krajach: Polska, Wielka Bryta-
nia, Szwajcaria, Austria i Rumunia. Rośniemy z każdym rok-
iem i zatrudniamy już 400 specjalistów IT, w tym ponad 100 
deweloperów. Specjalizujemy się m.in. w tworzeniu rozwiązań 
dla banków, firm ubezpieczeniowych i telekomunikacyjnych. 
Dostarczamy klientom sprawdzonych technologii w obszarach, 
takich jak: Java, rozwiązania Microsoft  .NET, Blockchain, Inter-
net of Things (IoT), Machine Learning , interfejsy użytkownika 
tj.AngularJs, jQuery i aplikacje mobilne. W 2016 roku  Impaq 
dołączył do Grupy GFI Informatique, która zatrudnia obecnie 
18.000 pracowników w 20 krajach. Razem jesteśmy w stanie 
dostarczać globalnie usługi i rozwiązania IT dedykowane do 
dużych przedsiębiorstw korporacyjnych. 

We provide IT services & solutions in Poland in Europe. We 
have offices in 5 countries: Poland, United Kingdom, Switzer-
land, Austria and Romania. We have been constantly growing 
and now we employ 400 people in Poland, including over 100 

developers. We specialize in creating solutions for banks, in-
surance and telecommunication companies. We provide our 
Customers with proven technologies in such areas as: Java, 
Microsoft .NET, Blockchain, Internet of Things (IoT), Machine 
Learning, user interfaces such as AngularJs, jQuery and mo-
bile applications. In 2016, Impaq joined the GFI Informatique 
Group, which currently employs 18,000 people in 20 countries. 
Together we are able to provide global IT services and solu-
tions dedicated to corporate enterprises

iNET GROUP 
STOISKO 66

Ul. Kolista 25
40 – 486 Katowice
pawel.kucieba@inetgroup.eu
 

iNET GROUP TO OGÓLNOPOLSKA GRUPA INTER-
NETOWA 

Od 2007 roku skupia pod jedną marką małych i średnich 
przedsiębiorców spośród polskich operatorów telekomunikacyj-
nych. Celem iNET Group jest wspieranie krajowych operatorów 
telekomunikacyjnych. Firmy zrzeszone w ramach iNET Group 
tworzą wspólną, silną markę oraz budują przewagę konkurencyj-
ną dzięki ofercie usług z zakresu dostępu do internetu, telefonii 
VoIP, telewizji IPTV oraz innych usług świadczonych zarówno w 
modelu B2C jak i B2B.

iNET Group pełni funkcję integratora branży realizującego, 
razem ze swoimi Partnerami, wspólne cele gospodarcze. Współ-
pracujemy z pozostałymi integratorami branżowymi starając się 
aby nasze działania zazębiały się i przynosiły wspólne dobro dla 
całej branży. 

 

 INET GROUP IS A GENERAL NETWORK GROUP

 Since 2007 it has been focusing on one brand of small and 
medium-sized entrepreneurs from Polish telecom operators.

The objective of iNET Group is support national telecom 
operators. The iNET Group create a common, strong brand 
and build competitive advantage by offering Internet access, 
VoIP, IPTV and other B2C and B2B services.

I
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Ipswitch 
STOISKO 19A

Autoryzowany Dystrybutor w Polsce: 
CONNECT DISTRIBUTION Sp. z o.o.
ul. Woronicza 31/250, Warszawa
sales@connectdistribution.pl
48 22 400 1234

Firma jest wiodącym producentem oprogramowania do zarzą-
dzania IT oraz bezpiecznego przesyłu danych. Firma opiera swoją 
ofertę na dwóch filarach, którymi są WhatsUp Gold oraz MO-
VEit. 

WhatsUp Gold pomaga zespołom zarządzającym IT, które nie 
mogą sobie pozwolić na przestoje w działaniu systemów i sieci, w 
posiadaniu pełnej kontroli bezpieczeństwa transakcji biznesowych, 
aplikacji i całej infrastruktury. 

MOVEit to kompletny pakiet łączący bezpieczny transfer pli-
ków, automatyczny workflow, raportowanie oraz wielkowarstwo-
we zabezpieczenia w jeden prosty do zakupu i użytku produkt o 
wiodącej na rynku mocy. 

Oprogramowanie firmy Ipswitch jest wydajnym, elastycznym i 
łatwym w obsłudze rozwiązaniem typu „buy&use”. Ipswitch za-
pewnia zespołom IT wydajność środowisk chmurowych, wirtual-
nych i sieciowych, dając gwarancję ich wydajności 24/7. 

The company is a leading producer of software for IT man-
agement and secure data transfer. The company bases its offer 
on two pillars, which are WhatsUp Gold and MOVEit.

WhatsUp Gold helps IT management teams that can not af-
ford downtime in network and system operations, in the posses-
sion of full control over the security of business transactions, 
applications and the entire infrastructure.

MOVEit is a complete package combining secure file transfer, 
automated workflow, reporting and multi-layer security in one 
simple to “buy&use” product with market-leading power.

Ipswitch software is an efficient, flexible and easy-to-use 
“buy&use” solution. Ipswitch provides IT teams with the perfor-
mance of cloud, virtual and network environments, guarantee-
ing their 24/7 performance.

Jarosław Żeliński IT-Consulting   
STOISKO 124

Jarosław Żeliński IT-Consulting
Atrium Centrum
ul. Jana Pawła II 27
00-867 Warszawa

Analiza biznesowa i systemowa. Modelowanie i dokumen-
towanie wszystkich lub wybranych obszarów biznesowych or-
ganizacji takich jak: realizowane funkcje, procesy oraz dane i 
informacje. Definiowanie wymagań do poprawy i ulepszenia 
procesów i systemów. Tworzenie praktycznych opisów i spe-
cyfikacji do tworzenia systemów informacyjnych.

W 1989 ukończył studia na Wydziale Elektroniki Wojskowej 
Akademii Technicznej. W trakcie studiów członek koła nauko-
wego, zdobywca 1 nagrody Konkursu Młodych pracowników 
nauki w Zielonej Górze. Studia ukończył wyróżnioną obroną 
pracy magisterskiej na temat nowatorskich systemów łączności 
w paśmie milimetrowym. Po ukończeniu studiów pracownik 
naukowy, adiunkt zakładu transmisji informacji. Specjalizował 
się głównie w analizie systemów łączności i teorii komunikacji. 
Obecnie prowadzi komercyjne projekty dla firm i organizacji 
oraz samodzielne studia i prace badawcze z obszaru analiz syste-
mowych w takich dziedzinach jak: teoria i filozofia zarządzania, 
teoria i filozofia prawa, teoria i filozofia nauki i epistemologia i 
kognitywistyka oraz projektowania logiki i architektury oprogra-
mowania. Doktorant w Instytucie Badań Systemowych Polskiej 
Akademii Nauk.  Kilkadziesiąt publikacji w prasie specjalistycz-
nej. Biegły w obszarze ochrony wartości intelektualnych i know-
-how w inżynierii oprogramowania. 

Typical responsibilities in projects:

– Client mapping, creating data dictionaries.

– Participate in a development scrum team as the functional 
SME, and as a proxy product owner.

– Minimize the adverse impact of software defects on clients’ 
businesses through appropriate documentation.

– Design solutions that anticipate clients’ future needs.

– Heavily involved in UX/UI process, strong experience in 
writing user stories.

– Conduct impact and gap analysis of proposed solution with 
current state processes.

– Document, analyse and prioritize business processes, re-
quirements and acceptance criteria.

– Use UML to produce system models of the business func-
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tions, processes,information flows and data structures where 
appropriate.

– Handle internal and external queries with regards to gap 
analysis.

– Manage requirements through the software development 
life cycle.

– Identify risks that may compromise achievement of deliver-
able and initiate steps to alleviate risk.

– Identify any products/tools needed in order to more effec-
tively deliver Business Analysis outputs.

– Assist in formulating and defining project scope and objec-
tives. Participate in the preparation of estimates and detailed 
project schedules.

Over 20 years experience in business process modeling, data 
modeling, information engineering, software design, systems in-
tegration, business analysis and extracting the business rules to 
base the business processes on.

Use formal method and OMG notation: BMM, BPMN, UML, 
SBVR. Working with CASE tool for managing models and docu-
mentations (and exchange this).

I’m one person expert company, only business task contract 
accepted.

Contact: Tel.: +48 608 05 90 20 (available in business hours 
GMT +1), 

e-mail: j.zelinski@it-consulting.pl

JM elektronik  
STOISKO 78

ul. Karolinki 58
44-100 Gliwice
Polska

JM elektronik to lider wśród dostawców komputerów prze-
mysłowych, komponentów elektronicznych i usług produkcji 
kontraktowej, obecny na rynku od niemal 30 lat. Jako solidny 
i wiarygodny partner JM elektronik współpracuje w zakresie 
dostaw markowych komputerów panelowych oraz modułów 
automatyki przemysłowej na potrzeby wdrożeń rozwiązań Indu-
stry 4.0, w tym systemów SCADA, MES, APS, WMS i ERP. 
Program partnerski firmy, skierowany do firm-integratorów sys-
temów informatycznych dedykowanych przemysłowi, zapewnia 
specjalną ofertę cenową połączoną z dodatkowymi korzyściami: 
specjalistycznym doradztwem w doborze urządzeń oraz pełnym 

wsparciem technicznym na wszystkich etapach wdrożenia i eks-
ploatacji.

JM elektronik is a leading supplier of industrial computers, 
electronic components and contract electronics manufacturing 
services, present on the market almost 30 years. As a reliable 
and credible partner JM elektronik cooperates with producers 
of branded computers, panels and modules for industrial au-
tomation deployments, especially Industry 4.0 solutions, inc-
luding SCADA, MES, APS, WMS and ERP. Partner Program, 
directed to the companies-integrators, provides special pricing 
combined with additional benefits: expert advice in the selec-
tion of equipment and full technical support at all stages of 
implementation and operation.

Leaware S.A.  
STOISKO 142

ul.Perkuna 86/1
04-124 Warszawa
NIP:1132958835
Oddział
ul.Grudziądzka 46/48 
87-100 Toruń 

Leaware to nie tylko software house. Leaware to lepsza droga 
do wspaniałych aplikacji mobilnych i webowych, szytych na mia-
rę dla klienta, który potrzebuje kompleksowego, zwinnego po-
dejścia do projektu, który ma rozwiązać jego problem biznesowy. 
Ponad 150 zrealizowanych projektów zarówno dla startup’ów jak 
i dużych firm. Kompletny zespół specjalistów, potrafiący dora-
dzić, zaprojektować, zaplanować, wykonać, przetestować i mo-
nitorować aplikację wykonaną dla każdego klienta. Dla nas nie 
istnieją problemy tylko wyzwania. Niemożliwe rzeczy załatwia-
my od ręki a cuda w kolejnym dniu roboczym. Odwiedź nas na 
www.leaware.com  

Leaware is not only software house. Leaware is a better 
way for great mobile and web apps well suited for customer 
who needs complex solution of his business problem. Over 
150 projects realized for startups and big companies. Com-
plete team of specialist for consulting, UX/UI design, planning, 
implementation and monitoring each created app. There are 
no problems for us – only challenges. Impossible things we do 
immediately – miracles in next working day. Visit us on www.
leaware.com 
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Linxdatacenter   
STOISKO 165

Al. Jerozolimskie 91
02-001 Warszawa 
Polska 
T: +48 22 379 6330

Linxdatacenter jest międzynarodowym dostawcą centrów da-
nych charakteryzującym się neutralnością operatorską. Z główną 
siedzibą w Amsterdamie oraz biurami w Europie Środkowej i 
Wschodniej, łączy Wschód i Zachód dostarczając klientom wy-
soce bezpieczne i zaawansowane rozwiązania IT do przesyłania, 
przechowywania i przetwarzania danych. Linxdatacenter posiada 
jedne z najbardziej zaawansowanych technologicznie centrów da-
nych, które zostały zaprojektowane zgodnie z międzynarodowy-
mi standardami i posiadają znakomitą łączność, systemy zasilania 
i chłodzenia. Spełniają ponadto najbardziej surowe wymagania w 
zakresie bezpieczeństwa. Certyfikowani inżynierowie są dostęp-
ni non-stop (NOC 24/7/365), zapewniając szereg powiązanych 
usług specjalistycznych.

Linxdatacenter posiada obiekty kolokacyjne o powierzchni po-
nad 13 000 m2: w Warszawie, Moskwie i St. Petersburgu oraz 
dwie niezależne platformy Cloud Computingu LinxCloud do 
świadczenia usługi IaaS  w oparciu o rozwiązanie Flexpod. W ści-
słym centrum Warszawy znajduje się kolokacja Linxdatacenter w 
standardzie TIER 3 i powierzchni 1400m2 oraz jedna z platform 
LinxCloud. 

Linxdatacenter is an international provider of datacenters, 
characterized by operation neutrality. With headquarters in 
Amsterdam and offices in Central and Eastern Europe, it con-
nects the East and the West providing customers  with highly 
secure and advanced IT solutions for transmission, storage 
and processing of data. Linxdatacenter has one of the most 
technologically advanced data centers - they were designed 
in accordance with international standards and have great 
connectivity, power supply and cooling systems. Furthermo-
re, they meet the most stringent safety requirements. Certified 
engineers are available non-stop (NOC 24/7/365), providing a 
range of related professional services.

Linxdatacenter offers colocation facilities with a total area of 
over 13 000 m2: in Warsaw, Moscow and St. Petersburg , as 
well as 2 independent Cloud Computing LinxCloud platforms 
to provide IaaS services based on the FlexPod solution. In the 
city center of Warsaw you will find Linxdatacenter colocation 
with TIER 3 standard and area of 1400 m2, along with one of 
the LinxCloud platforms.

 

Materna Communications   
STOISKO 75

Materna Communications Sp. z o.o.
ul. Wita Stwosza 28a
02-661 Warszawa, Polska

mProfi.pl jest internetową platformą komunikacyjną pozwa-
lającą użytkownikom na interakcję z odbiorcami poprzez samo-
dzielnie konfigurowalne usługi komunikacji wielokanałowej: 
wiadomości tekstowe i głosowe, e-mail oraz powiadomienia do 
personalizowanej aplikacji na smartfony. Użytkownik ma możli-
wość skonfigurowania w prosty i przyjazny sposób szeregu usług, 
poczynając od automatycznej rejestracji odbiorców, poprzez wy-
syłkę i odbiór wiadomości, mobilnych ankiet i głosowań, aż po 
wykorzystanie spersonalizowanego komunikatora mobilnego, 
będącego aplikacją na telefon. Rozwiązanie udostępnia API.

Usługa jest realizowana przez Materna Communications (nr 
ew. UKE 9934), działającą w ramach międzynarodowej Grupy 
MATERNA - jednego z największych europejskich dostawców 
usług telekomunikacyjnych oraz producentów oprogramowania, 
który zatrudnia ponad 2000 osób w centrali w Dortmundzie i 
na całym świecie.

W ramach zakresu swojej działalności, oferujemy m.in. wysył-
kę wiadomości SMS, MMS oraz Głosowych, e-maili i powiado-
mień mobilnych na skalę masową. Tworzymy również aplikacje 
dedykowane na platformy iOS, Android i Windows Phone, a 
także przygotowujemy kompleksowe systemy teleinformatyczne 
dostosowane do potrzeb Klientów.

mProfi.pl is an internet communication platform that allows 
users to interact with recipients through customizable multi-
channel communication services: text and voice messages, 
e-mails and notifications for a personalized smartphone appli-
cation. The user has the ability to set up a number of services 
in a simple and user-friendly manner, starting from automatic 
registration of recipients, through sending and receiving mes-
sages, mobile surveys and votes, to the use of a personalized 
mobile messenger, which is a phone application. The solution 
provides the API.

The service is provided by Materna Communications (UKE 
No. 9934), operating within the international MATERNA Group 
- one of the largest European providers of telecommunications 
services and software producers, which employs over 2,000 
people in the headquarters in Dortmund and around the world.

Within the scope of our activity, we offer, among others sen-
ding SMS, MMS and Voice messages, e-mails and mobile 
notifications on a mass scale. We also create applications ba-
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sing on iOS, Android and Windows Phone platforms, as well 
as prepare comprehensive IT systems tailored to the needs of 
customers.

MedApp S.A.   
STOISKO 40-48 , 51-63 

31-416 Kraków
ul. Dobrego Pasterza 122A
Tel kontaktowy : 533 306 117
Adres mailowy : biuro@medapp.pl 
Strona www : www.medapp.pl

Głównym produktem opracowanym i oferowanym przez Me-
dApp jest modułowy analityczny system telemedyczny, który 
składa się z dwóch aplikacji dedykowanych różnym odbiorcom 
i obsługiwanych przez serwer wyposażony w pamięć masową, 
szyfrowanie i sztuczną inteligencję. To innowacyjne narzędzie 
umożliwia bezpośredni kontakt między pacjentami a placówka-
mi medycznymi i lekarzami za pośrednictwem urządzeń mobil-
nych. 

The main product developed and offered by MedApp is a 
modular AI based analytical telemedicine system, which con-
sists of two applications dedicated to various recipients and 
supported by server equipped with data storage, encryption 
and AI. This innovative tool allows direct contact between pa-
tients and medical facilities and doctors via mobile devices.

Mindjet  
STOISKO 20

Autoryzowany Dystrybutor w Polsce: 
CONNECT DISTRIBUTION Sp. z o.o.
ul. Woronicza 31/250, Warszawa
sales@connectdistribution.pl, 48 22 400 1234

Mindjet® od lat jest liderem na rynku zaawansowanych na-
rzędzi do Business Mappingu, czyli graficznego zapisu wielowy-

miarowej struktury projektu, który może być dzięki temu sku-
tecznie planowany i realizowany. Firma Mindjet dostarcza swoje 
rozwiązanie od 1993 roku, do ponad 1,5 miliona klientów na 
całym świecie, pozwalając stworzyć kompletne środowisko pracy 
z możliwością planowania działań, zarządzania czasem oraz pro-
jektem, a także ograniczyć ryzyko niepowodzenia planowanych 
działań.

MindManager jest wydajnym narzędziem, które sprawia że co-
dzienna praca biurowa jest o wiele łatwiejsza. MindManager jest 
z powodzeniem stosowany w burzy mózgów, podczas spotkań, 
zarządzania projektami, planowaniu koncepcji jak i w prezenta-
cji wszelkiego rodzaju ustrukturyzowanych informacji. Może być 
stosowany jako narzędzie dla wielu użytkowników do wspólnego 
zarządzania pracą, zadaniami i projektami.

 

Mindjet has been the market leader in advanced business 
mapping tools for years, providing a graphical presentation of 
the multidimensional design structure that can be effectively 
planned and implemented. Mindjet has been delivering that 
solutions since 1993 to more than 2.5 million customers aro-
und the world, allowing you to create a complete work environ-
ment with the ability to plan activities, manage time and project 
and reduce the risk of planned failure.

MindManager is a powerful tool that makes everyday office 
work much more easier. MindManager is successfully used in 
brainstorming, meetings, project management, concept plan-
ning and presentation of all sorts of structured information. It 
can be used as a multi-user tool for shared work, task and 
project management.

Monolit IT Sp. z o.o.    
STOISKO 84 I 85

Monolit IT Sp. z o.o.
ul. Warsztatowa 12, 81-341 Gdynia
tel. +48 58 763 30 00, fax. +48 58 763 30 10
e-mail: biuro@monolit-it.pl
www.monolit-it.pl

Monolit IT zajmuje się dostarczaniem zaawansowanych roz-
wiązań informatycznych największym firmom polskim i za-
granicznym. W portfolio firmy znajdują między innymi: HFC 
Monitoring, który jest zaawansowanym rozwiązaniem do moni-
torowania infrastruktury HFC/DOCSiS dedykowanym sieciom 
kablowym; NetQM – system do pomiaru jakości usług interne-
towych; Signaturix – system odręcznego podpisu biometryczne-
go. Firma świadczy outsourcing związany z bezpieczeństwem IT 
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oraz zaawansowane usługi serwisowe w zakresie infrastruktury 
IT. Spółka ma aktywne partnerstwo z największymi dostawcami 
technologii IT na rynku takimi jak: IBM, DellEMC, Cisco, Hi-
tachi, Forcepoint, Vmware.  

Monolit IT provides advanced IT solutions to major busines-
ses in Poland and abroad. The company’s portfolio includes 
HFC Monitoring (an advanced HFC/DOCSiS infrastructure 
monitoring solution designed for cable networks), NetQM (a 
system for measuring internet service quality), Signaturix (a 
handwritten biometric signature system) and more. The com-
pany provides IT security outsourcing and advanced IT infra-
structure maintenance services. It is an active partner of the 
largest IT providers on the market, such as IBM, DellEMC, Ci-
sco, Hitachi, Forcepoint and VMware.

MTT Polska Sp. z o.o.  
STOISKO 111

Bartłomiej Jarkiewicz
MTT Polska Sp. z o.o. 
ul. Siodlarska 12/5 
01-464 Warszawa 
www.mttpolska.pl
tel: +48 608 592 852

Firma MTT Polska Sp z o.o. działa na polskim rynku od ponad 
25 lat. Zdobyte doświadczenie i kwalifikacje naszych pracowni-
ków pozwoliły nam stworzyć kompleksową ofertę oraz zapewnić 
sprawną obsługę naszych klientów na terenie całego kraju. Od 
lat zajmujemy się sprzedażą zaawansowanego sprzętu biurowego 
oraz obsługą serwisowo-techniczną maszyn biurowych. Od 5 lat 
rozwijamy dział drukarek 3D. Ciągle poszerzamy naszą ofertę 
tak by zaspokoić oczekiwania naszych klientów. W swojej ofercie 
posiadamy urządzenia działające w technologii FDM/FFF, SLA, 
SLS i SLM. Obecnie jesteśmy oficjalnym dystrybutorem urzą-
dzeń firmy Digital Wax Systems, 3D Kreator, Omni3D, Blixet. 
Do wszystkich oferowanych przez nas urządzeń zapewniamy ob-
sługę serwisową, wsparcie merytoryczne oraz materiały eksplo-
atacyjne. Posiadamy referencje z rynku polskiego i niemieckiego. 
Współpracujemy także z wieloma jednostkami badawczymi.

 MTT Poland functions successfully on Polish market for 
more than 25 years. Our experience and highly qualified staff 
enabled us to support our Customers countrywide.

We are experts in sales, servicing and support of advanced 
office machines. For last 5 years we’re developing our additive 
manufacturing branch. Our goal is to constantly widen our offer 
and skills to best fit our business and educational Customers 
needs. We’re ofering extensive portfolio of FDM/FFF, SLA, 
SLS and SLM machines. We are offcial distributor of Digital 
Wax Systems, 3D Kreator, Omni3D, Blixet, and reselling many 
others. We also offer our expert  maintenance,  support, know-
-how, and various consumables for our Customers.

We are proud of our Polish, Swedish and German market 
credentials. We’re also supporting Polish Academy of Scien-
ces, various medical and technical Universities and R&D labs.

MWT S.A.   
STOISKO 140 I 141

MWT S.A. ,
ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań
+48 61 622 23 94
info@mwtsolutions.pl

Jesteśmy dystrybutorem z wartością dodaną rozwiązań do za-
rządzania infrastrukturą IT marki ManageEngine. Efekty naszej 
współpracy z Partnerami zostały docenione przez Klientów z 
wielu branż: finansowej, produkcyjnej, farmaceutycznej, ener-
getycznej, administracji centralnej i samorządowej. Wspieramy 
naszych Partnerów w projektowaniu rozwiązań w oparciu o 
oferowane przez nas produkty. Świadczymy usługi szkoleniowe 
i wdrożeniowe. Prowadzimy doradztwo biznesowe, procesowe i 
technologiczne. 

Zakres oferowanych rozwiązań

• Systemy helpdesk i ITSM

• Rozwiązania monitoringu IT

• Zarządzanie środowiskiem domenowym

• Inwentaryzacja zasobów IT

• Audyt licencji oprogramowania

• Rozwiązania bezpieczeństwa IT

• Rozwiązania dla dostawców usług IT

Certyfikaty i uprawnienia naszych ekspertów:

•  certyfikaty Prince2 Practitioner i Foundation potwierdzające 
przygotowanie do prowadzenia projektów w zgodnie z uznaną 
metodyką prowadzenia projektów IT,

• ITIL Expert i Foundation, certyfikaty EXIN potwierdzające 
najwyższe kompetencje w zakresie zarządzania usługami IT w 
przedsiębiorstwach.
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We are a distributor of value-added solutions for managing 
IT infrastructure by ManageEngine. The results of our colla-
boration with Partners had been recognized by our customers 
in many industries: financial, manufacturing, pharmaceutical, 
energy, local and central government institutions. We support 
our Partners in designing solutions based on our products. We 
provide training and implementation. We also engage in busi-
ness, process and technology consulting.

The range of solutions :

• Helpdesk and ITSM Systems

• IT monitoring solutions

• Domain Environment Management 

• IT assets inventory

• Auditing licensed software 

• IT Security Solutions

• Solutions for IT service providers

Certificates and licenses of our experts:

• Prince2 Practitioner and Foundation certification - confir-
ming preparation for project management in accordance with 
the recognized methodology of IT projects,

• Expert and ITIL Foundation EXIN certificates - confirming 
the highest competence in the field of IT service management 
in enterprises.

 N7mobile   
STOISKO 171

Łowicka 19/10
02-574 Warszawa
Polska

Firma N7 Mobile Sp. z o.o. została założona pod koniec 2010 
roku. Misją firmy jest tworzenie innowacyjnych rozwiązań dla 
rynki IT. Główna działalność firmy jest związana z realizacją 
oprogramowania dla urządzeń mobilnych. Przez pięć lat działal-
ności firma zrealizowała ponad 50 wysokiej jakoś produktów dla 
klientów biznesowych należących głównie do grona operatorów 
telekomunikacyjnych w Polsce. Firma jest także producentem 
aplikacji dla użytkowników końcowych dystrybuowanych na 
całym świecie za pomocą takich platform jak Google Play czy 
AppStore. 

 Od roku 2014 N7 Mobile uczestniczy w działaniach sektora 
kosmicznego. Firma realizuje projekty oprogramowania dla lot-
nych systemów czasu rzeczywistego oraz systemów EGSE.

N7 Mobile Sp. z o. o. was founded at the end of 2010. The 
mission of the company is to provide innovative solutions for 
IT market. Core business of the company is related to the de-
velopment of software products for mobile devices. During five 
years in the business, the company has managed to deliver 
over 50 high quality B2B products to the customers including 
major mobile carriers in Poland. Company is also active in the 
end customer market where it is providing a leading products 
for users of mobile devices across the globe.

Since 2014 N7 Mobile is active in the space market. Com-
pany

Na Niby Studio   
STOISKO 40-48 , 51-63

30-415 Kraków
Wadowicka 12
Tel kontaktowy : +48 12 3780047
Adres mailowy : kontakt@nanibystudio.pl
Strona www : nanibystudio.pl

Dlaczego Na Niby Studio? Bo pokazujemy rzeczy, których 
jeszcze nie ma. Które trudno pokazać. Takie, które właśnie zapro-
jektowano albo są na etapie wdrożenia. Przestrzenie, które dopie-
ro zaistnieją. A także takie, których nigdy nie będzie – pozostaną 
tylko w sferze wirtualnej.

Czym się więc zajmujemy? Pomagamy naszym klientom po-
kazać ich pomysły, tworząc wizualizacje komputerowe czyli 
wirtualną fotografię produktów, wnętrz i architektury, a także 
aplikacje VR wykorzystujące najnowsze technologie z gier kom-
puterowych, dedykowane okularom wirtualnej rzeczywistości.

Why Na Niby Studio? Because we show things that don’t 
exist yet, things that are difficult to show, and things that have 
just been designed or are just being implemented. We show 
space yet to exist, or which will never materialise, or which will 
remain only in the virtual sphere.

 So what do we do? We help our clients see their ideas by 
creating visualisations – virtual photographs of products, in-
teriors and architecture. We’re also creating VR applications, 
taking advantage of the latest computer game-based techno-
logies dedicated to the Oculus Rift VR headset.
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Neuralbit Technologies sp. z o. o.  
STOISKO 40-48 , 51-63 

31-970 Kraków
os. Zielone 19/50
Tel kontaktowy : 505292291
Adres mailowy : biuro@neuralbit.pl
Strona www : neuralbit.pl

Jesteśmy młodym, dynamicznie rozwijającym się Krakowskim 
start-upem. Posiadamy zespół z wieloletnim doświadczeniem w 
branży innowacji IT z mocnym zapleczem akademickim. Ofe-
rujemy szyte na miarę rozwiązania w zakresie oprogramowania, 
hardware-u oraz akwizycji i analizy danych dla klientów bizne-
sowych i instytucjonalnych. Wykorzystując nasze rozwiązania, 
klienci mogą usprawnić swoje procesy biznesowe oraz wykorzy-
stać zgromadzone dane w bardziej wydajny sposób. Do naszych 
ostatnio zrealizowanych projektów należą m.n. system przetwa-
rzania języka naturalnego i rozpoznawania pozycji geograficz-
nych dla Urzędu Miasta Krakowa. Rozwijanym przez nas obec-
nie produktem jest FireFinder - system wczesnego wykrywania 
pożarów w lasach i na otwartych przestrzeniach.

We are young, dynamically developing Cracow startup. 
Our team has years of experience in innovative IT sector with 
academical background. We offer software, hardware, data 
acquisition and data analytics solution for business and institu-
tional clients. Our solutions can be used to improve business 
processes and make use of collected date in more efficient 
way.  Natural language processing with geographical position 
matching application for Cracow City Hall is an example of our 
projects. Currently we are focused on developing FireFinder - 
open area fires detection system with NB-IOT communication 
technology.

NVT 
STOISKO 171

ul. Karola Miarki 13
01-496 Warszawa
nvt.pl

NVT to dynamicznie rozwijająca się spółka działająca w sekto-

rach ICT, nowych mediów i technologii oraz mobilnego marke-
tingu. Od ponad 10 lat dostarczamy szyte na miarę systemy oraz 
aplikacje dla firm i organizacji.

Nasze projekty realizujemy kompleksowo począwszy od ana-
lizy poprzez development, testy, wdrożenie aż po utrzymanie 
gotowego produktu z SLA do 99,99%. Integrujemy nasze roz-
wiązania z wewnętrznymi i zewnętrznymi systemami naszych 
Klientów i ich partnerów. 

Naszą misją jest nieustanne wspieranie naszych Partnerów na 
każdym etapie współpracy. Ciągle poszukujemy innowacyjnych 
rozwiązań. Przekraczamy wyzwania naszą kreatywnością. Dokła-
damy starań, żeby tworzone przez nas systemy informatyczne 
były niezawodne, nowoczesne, skalowalne, użyteczne oraz przy-
jazne dla użytkownika.

Tworzenie oprogramowania to nasza pasja

NVT is a rapidly expanding company specializing in the field 
of IT/ITC, new media, latest technology and mobile marketing. 
For over ten years now we have been providing companies 
and institutions with tailor-made, reliable and innovative sys-
tems, platforms and applications.

We provide our Clients with end-to-end services, starting 
from analysis and planning, to development and final imple-
mentation. Finally, we assure long-term support and mainte-
nance up to 99.99% availability. We integrate our solutions 
with the existing systems of our Clients and their partners.

Our mission is to support our Partners at every area of co-
operation. We are constantly seeking innovative solutions, 
bravely taking on new challenges. We always strive to make 
our products functional, useful and user friendly.

OKE POLAND    
 

OKE POLAND SP. Z O.O.
UL. Jana Heweliusza 11
80-890 Gdańsk
tel: +48 58 321 72 47
email: office@oke.pl
Strona internetowa: www.oke.pl 
Facebook: www.facebook.com/okepoland/
Linkedin: www.linkedin.com/company/oke-poland/

OKE Poland jest firmą z ponad 20-letnim doświadczeniem, 
która we współpracy z międzynarodowymi partnerami, zajmuje 
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się tworzeniem i usprawnianiem rozwiązań IT. Firmę tworzą spe-
cjalistyczne zespoły, w których skład wchodzi w sumie ponad 80 
developerów. Pracujemy na zasadzie nearshoringu i rozwijamy 
projekty w obszarach technologii, takich jak TV hybrydowa, Big 
Data w biznesie, systemy transakcyjne, aplikacje webowe oraz 
mobilne. Nasz zespół badawczo-rozwojowy tworzy system auto-
matyki domu oparty o zaawansowane analizy obrazu i dźwięku. 

OKE Poland is a software development company with more 
than 20 years of experience. The company consists of specia-
lized project teams - more than 80 talented developers who 
work in nearshoring model. We are engaged in software de-
velopment and enhancement in the hybrid TV platforms area, 
transaction systems, Big data in business as well as Web and 
Mobile applications. Our Research & Development depart-
ment creates the advancement in home automation software, 
based on video and sound analysis. 

Oktawave  
STOISKO 64

Domaniewska 44a (Platinium 5)
02-672 Warszawa,
801 007 275, +48 22 10 10 555
sales@oktawave.com

Oktawave jest innowacyjną platformą infrastruktury na żąda-
nie (IaaS), w ramach której można uruchomić, przetwarzać lub 
przechowywać dowolne zasoby - stronę WWW, aplikację bizne-
sową, projekt startupowy lub rozwiązanie korporacyjne.

Główne usługi Oktawave to:

• środowiska serwerowe w chmurze (OCI),

• bezpieczny oraz najszybszy na świecie system przechowywa-
nia i przetwarzania danych (OVS, OCS),

• środowiska bazodanowe i aplikacyjne.

Chmura Oktawave to całkowicie autorski system prowizjono-
wania i zarządzania, wyposażony w unikatowy mechanizm Auto-
skalera, który pozwala na automatyczne dostosowywanie wielko-
ści infrastruktury do aktualnego obciążenia aplikacji.

Platforma Oktawave zbudowana jest w oparciu o autorską ar-
chitekturę przechowywania danych na wielu poziomach, pozba-
wioną awaryjnych i wolnych dysków twardych.

Oktawave to pierwsza polska chmura z certyfikatami bezpie-
czeństwa ISO/IEC 27001 oraz CSA STAR w zakresie ochrony 
danych.

Zaufały nam między innymi takie firmy jak: Coca-Cola, TUI, 
AVIVA, Pajacyk.pl czy Grupa Pracuj.pl.

Oktawave is an innovative Infrastructure as a Service plat-
form, where you can run, process or store resources such as: 
WWW site, business application, startup project or a corporate 
solution.

Main Oktawave services are:

• cloud servers (OCI),

• safe and rapid data process and storage system (OVS, 
OCS),

• database and application environments.

Oktawave provides self-developed provisioning and mana-
gement system equipped with Autoscaler that observes the 
load and the demand for computing power and dynamically 
changes parameters of the service up or down enabling the 
applications running smoothly and semlessly.

No slow operating and malfunction likely hard discs were 
used among our infrastructure.

We are the first Polish cloud compliant with ISO/IEC 27001 
security certificate and CSA STAR data protection certificate.

Our clients are the most demanding companies: Coca-Cola, 
TUI, AVIVA, Pajacyk.pl and Grupa Pracuj.pl.

OMNI3D  
STOISKO 128

ul. Garbary 64 (3 piętro)
61-758 Poznań, Polska
+48 61 666 12 34
sales@omni3d.com
jk@omni3d.com

OMNI3D. Poznański producent przemysłowych drukarek 
3D oferuje drukarę Factory 2.0. Maszynę wyróżnia: duża po-
wierzchnia robocza (500 x 500 x 500 mm), zamknięta i grzana 
komora oraz wysoka precyzja druku. Drukarka wyposażona jest 
w 2 ekstrudery z automatyczną regulacją wysokości, samo-kali-
brujący się stół oraz czujnik przepływu filamentu.

Drukarka idealnie sprawdza się w prototypowaniu w pełnej 
skali, co pozwala zaoszczędzić koszty o 90% a czas nawet o 80%

Drukowanie na Factory 2.0  3D umożliwia szybkie spraw-
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dzenie dokładności wymiarów przed zamówieniem kosztownej 
formy.

Zastosowanie druku 3D jest naturalnym rozwiązaniem przy 
produkcji niskoseryjnej. Realizacja każdą inną technologią pro-
dukcji przy tej ilości byłaby mniej opłacalna i bardziej czaso-
chłonna.

Pozostałe zastosowania to 

• produkcji części zamiennych do maszyn i linii produkcyj-
nych, 

• druk form odlewniczych

• produkcji narzędzi i oprzyrządowania,  

• produkcji personalizowanej.

We are the first Polish manufacturer of industrial 3D printers 
in FFF technology. We operate in Poland and abroad, offe-
ring industrial 3D printing systems, rental of machines and 3D 
printing on demand. Available packages also include extensive 
pre-sales and post-sales services, including: free audit, instal-
lation, training, service and filaments.

Today, we are a leader in industrial 3D printing. In June 2016, 
our 3D Factory 2.0 printer was launched. We have 11 active 
resellers in 15 countries worldwide – for example in the Czech 
Republic, France, Switzerland, the United Kingdom, Australia 
and New Zealand.

OneTrust   
STOISKO 139

London (Co-Headquarters) 
Cannon Green, 27 Bush Lane 
London EC4R 0AA 
+44 (800) 011-9778

OneTrust jest wiodącym oprogramowaniem zarządzającym 
prywatnością, które jest używane przez ponad 2,000 firm na 
całym świecie. Pomaga w dostosowaniu się do przepisów doty-
czących prywatności danych w różnych jurysdykcjach, w tym 
RODO. 

Wszechstronna i zintegrowana platforma, oparta na badaniach 
dotyczących prywatności danych, zawiera ocenę gotowości, 
ocenę wpływu ochrony danych (PIA/DPIA), inwentaryzację  i 
mapowanie danych oraz skanowanie i zgodność plików cookie. 
Ponadto możliwa jest weryfikacja i ewidencja zgód na przetwa-

rzanie informacji oraz zgłaszanie incydentów i zarządzanie ryzy-
kiem w odniesieniu do dostawców.

OneTrust ma swoją siedzibę w Londynie, UK i Atlancie, GA 
z globalnym zespołem ekspertów z dziedziny prywatności i tech-
nologii, posiadających certyfikaty CIPP.

OneTrust is a leading privacy management software plat-
form used by more than 2,000 organisations globally to comply 
with data privacy regulations across jurisdictions, including the 
EU GDPR. Powered by deep privacy research, our compre-
hensive and integrated platform includes readiness assess-
ments, privacy impact assessments (PIA/DPIA), data mapping 
automation, website scanning and cookie compliance, subject 
rights and consent management, incident reporting, and ven-
dor risk management. 

OneTrust is co-headquartered in London, UK and Atlanta, 
GA with a global team of CIPP-certified privacy and technology 
experts.

 Oracle  
STOISKO 8

Emil Książkiewicz
+48 226908905 
Emil.ksiazkiewicz@oracle.com

Oracle (oracle.com) jest dostawcą kompleksowych rozwią-
zań IT dla biznesu, oferuje pełny i zintegrowany stos aplikacji 
chmurowych oraz usług platformy, obsługując na świecie ponad 
430 tys. klientów. Platforma Oracle Cloud oferuje kompletny 
zestaw aplikacji SaaS w obszarach ERP, HCM i CX oraz naj-
lepsze w swojej kategorii usługi Platformy-jako-usługi (PaaS) 
oraz Infrastruktury-jako-usługi (IaaS) ze swoich ośrodków obli-
czeniowych ulokowanych w obu Amerykach, Europie oraz Azji. 
Firma zatrudnia ponad 138 tys. specjalistów, zaś jej roczny obrót 
wynosi 39,8 mld USD (w roku finansowym 2018). Serwery baz 
danych, oprogramowanie middleware oraz narzędzia i aplika-
cje biznesowe, jak również sprzęt komputerowy oraz usługi IT 
(konsulting, szkolenia, asysta techniczna) oferowane są w 175 
krajach na całym świecie. Oracle współpracuje z ponad 25 tys. 
firm partnerskich. Siedziba główna Korporacji znajduje się w 
Redwood Shores w Kalifornii. Na liście klientów Oracle znaj-
dują się wszystkie firmy z listy Fortune 100. W 1992 r. powstała 
firma Oracle Polska. Obecnie zatrudnia ona ponad 500 osób i 
współpracuje z 300 firmami partnerskimi. Aby móc dostarczyć 
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odbiorcom rozwiązania kompleksowe i najlepsze pod względem 
technologicznym, Oracle ściśle współpracuje z najważniejszymi 
integratorami systemów IT. Więcej informacji na stronie oracle.
com/pl/

With more than 430,000 customers - including 100 of the 
Fortune 100  and with deployments across a wide variety of 
industries, Oracle offers a comprehensive and fully integrated 
stack of cloud applications, platform services, and engineered 
systems. The Oracle Cloud offers complete SaaS application 
suites for ERP, HCM and CX, plus best-in-class database 
Platform as a Service (PaaS) and Infrastructure as a Service 
(IaaS) from data centers throughout the Americas, Europe and 
Asia. The company employs over 138 thousand experts, with 
annual revenue of $39,8 billion (in FY2018). It offers its da-
tabase servers, middleware, business tools and applications, 
computer systems and IT services in 175 countries worldwide, 
cooperating with over 25 thousand partners. The corporation’s 
headquarters is located in Redwood Shores in California. More 
on oracle.com/

Oracle Polska was established in 1992. Currently, the com-
pany employs 500 people and cooperates with 300 partners 
creating software for enterprises. In order to provide its cu-
stomers with comprehensive, cutting-edge solutions, Oracle 
closely cooperates with major national and global IT system 
integrators. For more information about Oracle Poland, visit 
oracle.com/pl/

Politechnika Gdańska   
STOISKO 88

e-mail: most@pg.edu.pl
telefon: +48 58 347-14-63

MOST Wiedzy to portal, który w atrakcyjny sposób prezentu-
je potencjał badawczorozwojowy uczelni.   

Wybudowana platforma integruje dane z wielu baz ewiden-
cyjnych (zarówno Politechniki Gdańskiej, jak i innych jednostek 
naukowych) oraz zwiększa dostępność i spójność zasobów nauki, 
wiedzy i technologii. Zasoby te są  udostępniane przedsiębior-
com, środowisku naukowemu oraz społeczeństwu w otwartej, 

prostej i przejrzystej formie. W efekcie powstał most łączący spo-
łeczność naukowców oraz ich otoczenie gospodarcze. 

Rozwiązanie to w szybki i łatwy sposób dostarcza wiedzę za-
interesowanym odbiorcom za pomocą rozbudowanej struktury 
usług systemu. Oprócz wyszukiwania i przeglądania informacji, 
system posiada wbudowaną inteligencję i mechanizmy rozumie-
nia kontekstu wyszukiwania, co czyni ten projekt unikalnym w 
skali kraju.  

 MOST Wiedzy jest nowoczesną platformą oferującą liczne 
usługi z wielu obszarów, osadzoną w prywatnej chmurze obli-
czeniowej Politechniki Gdańskiej, wystawiającą uniwersalne, 
otwarte API.   Projekt jest współfinansowany ze środków Euro-
pejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu 
Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020.

MOST Wiedzy is a modern platform that allows you to reach 
the new research and business opportunities  MOST Wiedzy 
is also a multisearch engine that will help you to quickly find 
researchers to cooperate with and information regarding rese-
arch equipment. 

The Portal integrates data from many different databases 
through one platform, creates open access repository for 
scientific output and offers multidisciplinary and multi-subjects 
services for business, academic and public community. User-
-friendly navigation, attractive and clear layout and smart se-
arch engine all make using the portal easy and convenient. 

 Using the Portal is free of charge. 

Project is co-financed by the European Regional Develop-
ment Fund within the Operational Programme Digital Poland 
2014-2020.

S-arts (SalesOutsourcing.co)    
STOISKO 40-48 , 51-63

30-701, Kraków.
 ul. Przemysłowa 12
Tel kontaktowy : 535 900 629
Adres mailowy : start@salesoutsourcing.co
Strona www : www.salesoutsourcing.co

SalesOutsourcing.co przenosi część odpowiedzialnośći komu-
nikacji sprzedażowej na zewnętrzne, wyspecjalizowane zespoły.

Jeśli jesteś prezesem, dyrektorem sprzedaży czy sprzedawcą fir-
my IT, borykasz się z tymi samymi wyzwaniami:

1. Znalezienie odpowiednich kontaktów sprzedażowych (le-
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adów) jest bardzo trudne

2. Umówienie spotkania z tymi kontaktami ma bardzo niskie 
konwersje

3. Spotkania ciągną się bez końca albo nie przynoszą konkre-
tów

Zespół SalesOutsourcing pomaga zbudować odpowiedni pro-
ces komunikacji, wyszukac kontakty, efektywnie dotrzeć do nich 
i przeprowadzi rozmowy kwalifikacyjne, aby przekazać do dal-
szej dyskusji współpracy tylko te firmy, które są zainteresowane 
biznesem, a firmy niezdecydowane lub nie zainteresowane od-
powiednio opisać i nakreślić kolejne kroki związane z tymi pod-
miotami.

 

Skip the endless emailing, calling, and meetings.

It doesn’t matter if you’re a CEO, Sales Director, or other 
BizDev professional.

You’ve probably seen at least one of these 3 common pro-
blems in B2B sales:

1. Finding the right leads is hard

2. Getting meetings is not that easy

3. Your meetings go nowhere

The SalesOutsourcing team builds/optimizes your sales pro-
cess for an effective communication, contacts and qualifies the 
prospects to figure out who i open to talk about business today, 
who is undecided and who is totally not interested. This way 
you can spend time with top prospects and plan the right ap-
proach to all of the groups.

Salumanus Sp z o.o.  
STOISKO 40-48 , 51-63

30-633 Kraków
Walerego Sławka 8a
Tel kontaktowy : +48 12 294 00 01
Adres mailowy : sales@salumanus.com
Strona www : www.salumanus.com  

Salumanus Sp. z o.o. jest polskim dystrybutorem rozwiązań 
teleinformatycznych dla klientów sektora B2B. Od ponad 15 lat 
specjalizujemy się w dostarczaniu komponentów i systemów do 
transmisji danych w sieciach światłowodowych, bezprzewodo-
wych oraz bazujących na infrastrukturze miedzianej. Działamy 
według modelu dystrybutora z wartością dodaną (VAD) dzięki 
czemu oferowane przez nas produkty wzbogacone są zaawanso-

wanym wsparciem technicznym realizowanym zarówno przed 
jak i po sprzedaży. Poza doradztwem technicznym, wsparcie to 
jest oferowane w postaci rozbudowanych usług gwarancyjnych, 
usług serwisowych świadczonych w miejscu instalacji sprzętu 
oraz pomocy przy konfiguracji i instalacji rozwiązań. Naszymi 
Partnerami są firmy sektora telekomunikacyjnego, integratorzy 
systemów informatycznych, dostawcy usług internetowych oraz 
centra danych. 

Salumanus Sp.  z o.o. is a Polish distributor of telecom-
munication and teleinformatic solutions for clients operating 
in business-to-business markets. For over 15 years we have 
specialized in providing components and systems for data 
transmission in fiber-optic, wireless and copper-based ne-
tworks. As a value-added distributor (VAD) we offer products 
with advanced technical support both before and after the 
selling process. Apart from technical consulting we provide 
extensive warranty services, maintenance services at the im-
plementation site and assistance in configuring and installing 
our products. Among our Partners are companies operating in 
the telecommunications sector, IT system integrators, Internet 
service providers and data centers.

Sare 
STOISKO 129

SARE SA
ul. Raciborska 35a
44-200 Rybnik

Dostarczamy zaawansowane narzędzia wykorzystywane do 
komunikacji online. Obejmują one kampanie e-mailingowe, 
kampanie SMS, konkursy, programy lojalnościowe, komunika-
cję wewnętrzną i relacje inwestorskie. Budujemy bazy adresowe 
i zarządzamy nimi. Posiadamy unikalną wiedzę i doświadczenie, 
które przekładają się na efekty biznesowe naszych klientów. Na-
sze nowe narzędzie SAREhub to wszechstronny system do omni-
channel i marketing automation, który pozwala w łatwy sposób 
tworzyć nawet najbardziej zaawansowane kampanie skierowane 
do klientów, m.in.:

- odzyskiwanie porzuconych koszyków

- komunikacja z anonimowym użytkownikiem

- segmentacja klientów

- powiadomienia web push

- personalizowanie stron www

Więcej informacji na stronie www.sare.pl i www.sarehub.com
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We are a technology company focused on innovative IT so-
lutions, supporting marketing departments in their everyday 
activity. Our solutions respond to the Clients’ needs concerning 
precise communication and products and services sales. Our 
supreme goal is to support their sales. Among the SARE sys-
tem tools, there are e-mail and SMS campaigns, contests, 
loyalty programs, internal communication, investor rela-
tions. The proprietary software, designed to provide success-
ful communication, gives our Clients almost unlimited possi-
bilities. We constantly develop and the functions that we offer 
enable the multichannel communication and integration 
with systems such as call center, CRM, ERP, digital printing 
houses and online shop websites.

Shodann  
STOISKO 5

Call +48 602 850 466 or email info@shodann.com

Shodann został założony w 2012 roku z myślą o tworzeniu 
rozwiązań dopasowanych do potrzeb klientów. Wywodzimy się 
z branży badań klinicznych i urządzeń medycznych dostarczając 
rozwiązania dla firm z Fortune 100. Obecnie nasze oddziały są w 
Anglii, Irlandii oraz w Polsce.

Dla naszych klientów dostarczamy rozwiązania które zwiększa-
ją ich produktywność poprzez systematyczne obniżanie kosztów. 
Zapewniamy zgodność z wymaganymi regulacjami poprzez pro-
ces walidacji oraz wytwarzamy systemy informatyczne dedyko-
wane do potrzeb klientów.

Najważniejsze jest dla nas partnerstwo, jakość oraz prostota 
rozwiązań.

Shodann - simply delivering quality

Shodann came to life in 2012, innovated by two experts 
in providing software and business solutions to companies 
wishing to grow through Continuous Improvement strategies. 
Combining renowned IT capabilities with Lean Six Sigma 
expertise has been a winning formula for those who partner 
with Shodann to achieve sustained improvement. Original-
ly working within the clinical research, medical devices, and 
pharmaceutical businesses, Shodann now operates from the 
UK, Ireland and Poland, delivering services to Fortune 100 
companies in different sectors, worldwide. 

Slimstock   

Marszalkowska 45-49 lok. 39
00 - 648 Warszawa
Poland
t: +48 - 22 844 2470
m: +48 - 698 097 664

Założony w 1993 roku Slimstock stał się liderem rynku w 
optymalizacji zapasu w Europie. Nasze kompletne rozwiązanie 
Slim4, wdrożone u ponad 650 klientów, obejmujące prognozo-
wanie, planowanie popytu i zarządzanie zapasem pomaga osią-
gnąć właściwy poziom zapasu, we właściwym miejscu i czasie.

Oprócz oprogramowania oferujemy również wsparcie projek-
towe, usługi coachingu, analiz oraz okresowego profesjonalnego 
wsparcia. Prezentujemy naszą wiedzę na międzynarodowych wy-
darzeniach oraz oferujemy własne programy szkoleniowe.

Możemy zaoferować wsparcie w redukcji zapasów, z jedno-
czesnym zwiększeniem poziomu obsługi klienta. Obroty rosną, 
podczas gdy koszty obniżają się. Zwrot z inwestycji w Slim4 na-
stępuje w ciągu jednego roku od wprowadzenia i gwarantujemy 
takie wyniki.

Founded in 1993, Slimstock has become the market leader 
in inventory optimisation in Europe, with more than 650 cu-
stomers. Our software, Slim4, contains forecasting, demand 
planning and inventory management, helping you to get the 
right inventory to the right place at the right time.

Beside software solutions, we also offer project based sup-
port and professional services, including coaching, analysis, 
and interim professional support. We showcase our knowledge 
and experience at international events, and we also offer our 
own qualifications and training programs. We can offer support 
to reduce your inventory whilst increasing the service level. 
So turnover increases, while costs decrease. The return on 
investment for Slim4 is shorter than one year and we offer a 
guarantee on these results.
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  SmartBear Software    
STOISKO 18

Autoryzowany Dystrybutor w Polsce: 
CONNECT DISTRIBUTION Sp. z o.o.
ul. Woronicza 31/250, Warszawa
sales@connectdistribution.pl
48 22 400 1234

W dzisiejszych czasach biznes opiera się na oprogramowaniu. 
Czy tego chcemy, czy nie aplikacje są wszędzie i łączą się prak-
tycznie ze wszystkim. Wszystkie obszary: mobilny, webowy, de-
sktopowy, publiczny, prywatne chmury czy coraz popularniejszy 
Internet rzeczy (IoT) opierają się na nowoczesnych aplikacjach 
i API (Application Programming Interface) które łączą je ze 
sobą. Misją firmy SmartBear jest zebranie wszystkich aplikacji, 
API, urządzeń oraz źródeł danych w myśl idei „The Connected 
World”.

Ze względu na kluczową rolę oprogramowania, najwyższa ja-
kość, wydajność i funkcjonalność tworzonych aplikacji i API jest 
priorytetowym celem dla wszystkich programistów. Na przeciw 
tym potrzebom wychodzi właśnie firma SmartBear - dostarcza-
jąć zaawansowane narzędzia do rozwoju, testów funkcjonalności, 
wydajności, monitorowania wydajności dla aplikacji mobilnych, 
webowych czy desktopowych. SmartBear pomaga zespołom de-
weloperów stworzyć jak najlepsze aplikacje i API, zapewniając 
wysoką jakość kodu na każdym etapie, od pierwszej linii, po cykl 
produkcyjny i ostatnie testy przed oddaniem gotowego produk-
tu.  

Today the world runs on software. Software applications are 
everywhere and are connected to everything. Mobile, Web, 
desktop, Internet of Things (IoT) devices, public and private 
clouds; all are powered by modern applications and the APIs 
that bind them together. SmartBear calls the collection of these 
applications, APIs, devices and data sources, “The Connected 
World.”

A world that runs on software means it is now more impor-
tant than ever that those Apps and APIs are of the highest 
possible quality, and are functioning and performing as they 
should at all times.

This is where SmartBear comes in. With tools for collabora-
tive development, functional testing, performance testing, and 
performance monitoring across APIs, mobile, web and desk-
top, SmartBear helps software teams create the world’s gre-
atest apps and APIs by ensuring quality throughout every step 
of the lifecycle, from the first line of code, to live in production, 
and every test in between.

S-NET Sp. z o.o.   
STOISKO 9

ul. J. Lea 114 
30-133 Kraków
www.s-net.pl

S-NET jest dostawcą nowoczesnych i kompleksowych rozwią-
zań z zakresu IT dla biznesu. Firma posiada 9-letnie doświad-
czenie na rynkach usług hostingowych, cloud computing oraz 
telekomunikacji. 

 W ciągu tych lat firma wypracowała stabilną pozycję na rynku 
oraz nawiązała współpracę z kluczowymi klientami, stwarzając 
im komfortowe warunki do prowadzenia działalności z wykorzy-
staniem nowoczesnego zaplecza IT. 

 Poza świadczeniem usług dla sektora biznesowego swoją ofertę 
kieruje również do operatorów telekomunikacyjnych.

 Rzetelność, uczciwość i elastyczność, a przede wszystkim speł-
nianie realnych potrzeb klientów to kluczowe wartości przyświe-
cające S-NET w realizacji głównego celu – dostarczania kom-
pleksowych rozwiązań IT usprawniających i wspomagających 
prowadzenie biznesu. 

 Od 2017 roku S-NET jest częścią Grupy TOYA, piątego w 
Polsce dostawcy Internetu dla klienta indywidualnego.

S-NET is a provider of modern and comprehensive telecom-
munication solutions for business. The company has 9 years 
of experience at market of hostings, cloud computing and te-
lecommunication. During these years of activity S-NET has 
achieved stable position at market and gained many important 
business clients by providing for them comfortable conditions 
to conduct business using IT technology and to build partner-
ship relations and strategic alliances with many entities. Fur-
thermore it provides service for business sector, it also addres-
ses offers dedicated to telecommunication operators.

Reliability, honesty flexibility and above all exploring and me-
eting the real needs of Customers are the key values leading 
S-NET to the main goal - providing IT solutions comprehensi-
vely improving and supporting the conduct of business.
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Software Solutions Konrad Matyjasiak   
STOISKO 83

Ul. Chocimska 31/2, Warszawa 00-791
Os. Kontaktowa: Konrad Matyjasiak
Tel: 607 663 304
Mail: kmatyjasiak@softsol.com.pl
Kontakt do firmy:
Tel: 22- 880 - 95 – 95
Mail: bok@softsol.com.pl

Software Solutions jest integratorem systemów informatycz-
nych.  Firma projektuje i  tworzy specjalistyczne rozwiązania in-
formatyczne dla sektora MSP.  Specjalizujemy się we wdrożeniach 
dedykowanych rozwiązań opartych o technologie i produkty 
informatyczne firmy Microsoft, Comarch i Zebra. Rozwiązania 
te skierowane są na pełną obsługę firm we wszystkich obszarach 
działalności firm. Wiedza i doświadczenie specjalistów Software 
Solutions  to zarówno najnowsze technologie informatyczne jak i 
głęboka znajomość zagadnień biznesowych w różnych obszarach 
przemysłu, handlu, księgowości, logistyki i kontrolingu. Przez 
ostanie 15 lat firma skutecznie przeprowadziła ponad 600 wdro-
żeń systemów informatycznych klasy ERP, WMS, DDM, CRM,  
a także tworząc  dedykowane projekty informatyczne  dla sek-
tora logistyki magazynowej, centrów dystrybucyjnych. spedycji, 
transportu, branży E-commerce.

Software Solutions Company is IT  integrator company. We 
offer our customers solutions and provide consulting services. 
We deliver business solutions based on information technolo-
gies COMARCH S.A and Microsoft. These solutions are aimed 
at the full service companies in all areas of activity. Knowledge 
and experience of our specialists is both modern telecommu-
nication technologies and the Internet, as well as deep know-
ledge of business issues in various branches of industry, tra-
de and services. Our team consists of specialists in various 
fields. These professional consultants software Comarch ERP 
and WMS Anteeo programmers and hardware engineers. Our 
experience and knowledge of the local market ensures provi-
ding long-term solutions with high added value for business 
customer. We are offering the highest quality service we have 
become a reliable partner Polish and international companies 
and institutions. 

SoftWizard   
STOISKO 29

SoftWizard Tomasz Żygadło
ul. Lekcyjna 59a
51-169 Wrocław

SZUKAMY ODPOWIEDZI W SIECI ?

SoftWizard proponuje - vendoria.pl

Jeśli czegoś potrzebujemy - idą w ruch przeglądarki, portale, 
przeszukujemy ogłoszenia, zastanawiając się, czy sprawdziliśmy 
wszystkie możliwości. Ciągle mamy poczucie, że być może gdzieś 
tam ktoś zaoferuje to czego potrzebujemy na bardziej atrakcyj-
nych warunkach.

vendoria.pl to wykraczający poza dotychczasowe schematy 
portal, „przeszukujący” na nasze życzenie inne portale i sklepy - 
oszczędza nasze nerwy, ogromną ilość naszego czasu i spore kwo-
ty pieniędzy. Żeby tego było mało - Vendoria umożliwia także 
bezpośrednie zamawianie przedmiotów, co oszczędza nam czas 
poświęcony różnym mechanizmom płatności. 

Jest efektem rozwijanej przez SoftWizard technologii, umożli-
wiającej błyskawiczne sprawdzenie ofert.

Internet odmienił nasze życie !

vendoria.pl by SoftWizard

If we need to buy something - we search browsers, por-
tals. We click on ads, trying to make sure we checked all the 
options. We keep searching, always wondering at the back of 
our minds that maybe somebody somewhere has a better of-
fer. 

Vendoria allows us to move beyond that. It automatically 
checks other portals and vendors for the best offers, saving 
us nerves, time and money. Vendoria also allows us to order 
items directly through the site, which means we do not have to 
spend time dealing with different payment providers. 

Vendoria is based on SoftWizard technology, wich allows to 
instantaneously find and compare multiple offers.

Internet changed our lives!
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SolarWinds   
STOISKO 28

Autoryzowany Dystrybutor w Polsce: 
CONNECT DISTRIBUTION Sp. z o.o.
ul. Woronicza 31/250, Warszawa
sales@connectdistribution.pl
48 22 400 1234

Proste w obsłudze, potężne i przystępne cenowo oprogramo-
wanie do monitorowania IT, które uwielbiają profesjonaliści

Misją SolarWinds (notowany też na giełdzie: NYSE: SWI) 
jest dostarczanie jak najprostszych w użytkowaniu, ale bardzo 
funkcjonalnych produktów software’owych do zarządzania in-
frastrukturą IT zarówno w zakresie : sieci, serwerów, aplikacji, 
przechowywania danych lub wirtualizacji. Ciekawostką jest fakt, 
iż firma została założona i zbudowana przez inżynierów sieci i 
administratorów, którzy dokładnie wiedzieli „czego im brakuje” 
i co jest dostępne jedynie w drogich i skomplikowanych syste-
mach do zarządzania środowiskami IT.

Platforma Orion to działające lokalnie oprogramowanie o ar-
chitekturze modułowej, które udostępnia działom IT zunifiko-
waną widoczność, skalowalność na poziomie przedsiębiorstwa 
oraz łatwość użytkowania w jednej konsoli, którą można swo-
bodnie rozszerzać.

Simply, Powerful, Affordable IT Management software, 
which IT administrators love.

Since our founding in 1999, SolarWinds’ (NYSE: SWI) mis-
sion has been to provide purpose-built products that are de-
signed to make IT professionals’ jobs easier. They offer va-
lue-driven products and tools that solve a broad range of IT 
management challenges – whether those challenges are rela-
ted to networks, servers, applications, storage or virtualization. 

The Orion platform is a locally-operating modular architectu-
re software that provides IT departments with unified visibility, 
enterprise-level scalability, and ease of use in a single console 
that can be freely expanded.

Soneta sp. z o.o.    
STOISKO 166

Soneta sp. z o.o.
ul. Wadowicka 8A
30-415 Kraków 
tel. +48 12 349 28 00
e-mail: info@enova.pl
www.enova.pl

enova365 to oprogramowanie ERP przeznaczone do kom-
pleksowego zarządzania biznesem. System firmy Soneta sp. z o.o. 
tworzony jest przez specjalistów projektujących od ponad 20 lat. 
Dzięki najnowszej technologii, wiedzy eksperckiej oraz kompe-
tentnej obsłudze, firma nieustannie odnosi sukces rynkowy – po-
nad 12 000 Klientów poleca enova365. Misją firmy Soneta jest 
dostarczanie oprogramowania, które stale wspiera Klientów w 
osiąganiu sukcesów biznesowych i usprawnia codzienne działa-
nie przedsiębiorstw. Rozwiązania enova365 cieszą się uznaniem 
w branży – system został dwukrotnie nagrodzony tytułem LI-
DER ERP 2016 i 2017 dla najlepszego systemu tej klasy. 

enova365 is ERP software designed for complex manage-
ment of companies and institutions. Software design specialist 
with more than 20 years of experience create Soneta’s system. 
The Soneta system is created by software design specialists 
with over 20 years of experience. Thanks to state-of-the-art 
technology, expertise and competent support, the company 
has achieved market success - over 12 000 clients use eno-
va365. Our mission is to provide software helping our clients to 
achieve business success and streamline everyday operations 
of enterprises. enova365 solutions enjoy recognition in the in-
dustry- the system was awarded the ERP LEADER twice in 
2016 and 2017 for the best system of this class.

SonicWall     
STOISKO 14

Autoryzowany Gold Partner w Polsce: 
CONNECT DISTRIBUTION Sp. z o.o.
ul. Woronicza 31/250, Warszawa
sales@connectdistribution.pl
48 22 400 1234 
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SonicWall od ponad 25 lat zapobiega cyberprzestępstwom, 
broniąc małe i średnie przedsiębiorstwa na całym świecie. Wspie-
rany przez badania sieci Capture Labs Threat, nagrodzone za roz-
wiązania do wykrywania i zapobiegania naruszeń w czasie rzeczy-
wistym – w połączeniu z potężnymi zasobami i doświadczeniem 
ponad 18000 lojalnych partnerów na całym świecie – jest opar-
ciem w zakresie bezpieczeństwa dla miliona sieci biznesowych 
i mobilnych oraz ich maili, aplikacji i danych. Ta kombinacja 
produktów, innowacji i partnerstwa dostarcza rozwiązania w za-
kresie cyberbezpieczeńswta w czasie rzeczywistym, dostosowane 
do specyficznych potrzeb dla więcej niż 500 000 firm w ponad 
150 krajach na całym świecie.

Rezultat: więcej działań biznesowych, mniej strachu.

Produkty i technologie SonicWall były wielokrotnie nagra-
dzane przez branżową prasę - Network World, InfoWorld, PC 
Magazine, SC Magazine za wysoką skuteczność zabezpieczeń, 
wysoką wydajność, łatwość użytkowania i prostotę zarządzania. 
Gartner na przestrzeni ostatnich lat - wielokrotnie wymieniał So-
nicWall w swoim magicznym kwadracie (Magic Quadrant), jako 
lidera w wielu kategoriach: SSL VPN, Unified Threat Manage-
ment, Next-Generation Firewall.

SonicWall has been preventing cybercrime for over 25 
years, defending small and medium enterprises around the 
world. Supported by research by the Capture Labs Threat ne-
twork, awarded for solutions to detect and prevent real-time 
violations - combined with the powerful resources and expe-
rience of more than 18,000 loyal partners around the world 
- is a security foundation for millions of business and mobile 
networks and their e-mails, applications and data. This com-
bination of products, innovations and partnerships provides 
real-time cyber security solutions tailored to the specific needs 
of more than 500,000 companies in over 150 countries around 
the world.The result: more business activities, less fear.

SonicWall products and technologies have been awarded 
many times by the industry press - Network World, InfoWorld, 
PC Magazine, SC Magazine for high security effectiveness, 
high efficiency, ease of use and simplicity of management. 
Gartner in recent years - he has repeatedly exchanged So-
nicWall in his magic square (Magic Quadrant), as a leader 
in many categories: SSL VPN, Unified Threat Management, 
Next-Generation Firewall.

Strauss Coffee Service     
STOISKO 158

Strauss Coffee Service
al. Jerozolimskie 179, 02-222 Warszawa
(22) 533 36 60
www.MKCafeHoreca.pl

Strauss Coffee Service posiada wieloletnie doświadczenie na 
rynku kompleksowej obsługi biur w zakresie dostaw kawy oraz 
dzierżawy automatycznych ekspresów do kawy w każdej konfi-
guracji cenowej, do każdego rodzaju biura. Staranny dobór ofe-
rowanych produktów oraz dbałość o najwyższą jakość są znakiem 
rozpoznawczym marek kawy MK Cafe i herbaty TeArtis. W 
kompleksowej obsłudze oferujemy również klientom m.in. filtry 
do wody i środków czystości. Strauss Coffee Service to również 
własny, mobilny, ogólnopolski serwis ekspresów do kawy, zapew-
niający błyskawiczne usuwanie awarii i bezproblemową obsługę 
nawet najbardziej wymagających klientów.

Strauss Coffee Service has extensive experience on the 
market of comprehensive office services in the field of coffee 
supply and the lease of automatic coffee machines in all price 
configuration, to all type of offices. Careful selection of pro-
ducts offered and care for the highest quality are the hallmarks 
of MK Coffee brands and TeArtis teas. In our comprehensive 
service, we also offer for our clients e.g. water filters and cle-
aning products. Strauss Coffee Service has also its own mobi-
le, nationwide service of coffee machines, ensuring instant re-
moval of failures and trouble-free operation for even the most 
demanding customers.

Strefa kursów    
STOISKO 170

strefakursow.pl
The Hero Sp. z o. o. Sp. k.
ul. Kochanowskiego 32B lok. 2.41, 33-100 Tarnów
tel. 888223111

strefakursow.pl to największa platforma edukacyjna w Polsce, 
dzięki której każdy może uczyć się i zdobywać nowe umiejętności 
bez wychodzenia z domu.

Od ponad 10 lat oferujemy szkolenia online prowadzone przez 
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ekspertów z różnych sektorów branży IT.   

Wykształciliśmy już tysiące programistów, web developerów, 
designerów, grafików, fotografów, specjalistów ds. marketingu i 
pracowników wielu innych zawodów.

Nasze szkolenia mają formę filmów instruktażowych z komen-
tarzem autora, są wzbogacone o materiały szkoleniowe, testy oraz 
ćwiczenia.

Możliwość korzystania z nich zarówno na komputerach jak i 
urządzeniach mobilnych, sprawia że to obecnie jedna z najbar-
dziej efektywnych i wygodnych form nauki.  

Wybierają ją nie tylko osoby prywatne, ale również firmy, 
szkoły i instytucje, które wykorzystują naszą platformę jako sku-
teczne narzędzia do szkolenia i motywowania pracowników. 

Wychodząc naprzeciw rozwijającym się potrzebom branży IT, 
w strefakursow.pl opracowaliśmy również tzw. Ścieżek Kariery. 
To specjalnie przygotowane pakiety kursów dostarczające kom-
pleksowej wiedzy z konkretnej dziedziny lub zawodu. 

Pozwalają one nie tylko na zwiększenie obecnych kwalifikacji 
zawodowych, ale nawet na całkowite przebranżowienie, w celu 
zdobycia lepszej pracy.

strefakursow.pl is the largest educational platform in Poland 
that helps you learn and acquire new skills without even le-
aving your house. 

For over 10 years we have been offering online tutorials cre-
ated by experts from various IT branches. 

Since then we have educated thousands of programmers, 
web developers, designers, graphic designers, photographers, 
marketing specialists, and people of other professions.

Our tutorials consist of video instructions, exercises and ad-
ditional training content. They can be accessed via a laptop or 
even a mobile device. 

It is the flexibility that makes them one of the most effective 
and convenient ways of learning. 

They are often chosen not only by individuals but also busi-
nesses, schools and institutions as an effective tool for training 
and motivating workers.

To cover the needs of constantly evolving IT sector we also 
developed so-called Career Paths. 

Those are specially crafted bundles of tutorials providing 
comprehensive knowledge and skills of certain IT fields and 
professions. 

Thanks to them, you can improve your professional qualifi-
cations or even completely retrain to get a better job.

Szostek_Bar i Partnerzy Kancelaria Prawna    
STOISKO 122

Szostek_Bar i Partnerzy
Kancelaria Prawna
ul. Hallera 180/13, 53-203 Wrocław
tel. + 48 71 714 22 04
e-mail: kancelaria@szostek-bar.pl

Działając w epoce społeczeństwa informacyjnego i gospodarki 
opartej na wiedzy zdajemy sobie sprawę jak ważne w biznesie jest 
wsparcie ze strony specjalistycznej oraz nastawionej na rozwój 
kancelarii prawnej.

Kompetencje z zakresu prawa nowych technologii, handlu 
elektronicznego, wdrożeń systemów IT, własności intelektualnej, 
ochrony danych osobowych, prawa energetycznego oraz prawa i 
postępowania cywilnego, gwarantują najwyższą jakość świadczo-
nej przez naszą Kancelarię pomocy prawnej. 

Bierzemy udział w wielu konferencjach, prowadzimy szkole-
nia, publikujemy ciekawe artykuły na temat prawa nowych tech-
nologii, handlu elektronicznego, identyfikacji elektronicznej, 
służebności przesyłu i prawa konsumenckiego.

Going about our activities in the age of the information socie-
ty and the knowledge-based economy, we are all too aware of 
how important it is for businesses to have the support of a law 
firm and attorneys with both broad experience and specialist 
knowledge which they work every day to expand.

Our expertise in the law of new technologies, electronic 
commerce, IT system deployment, intellectual property, per-
sonal data protection, energy law, civil law and civil procedure 
ensure that you receive the highest possible level of legal as-
sistance – in both ongoing, day-to-day support and for concre-
te legal undertakings. We participate in conferences, conduct 
training sessions, and publish interesting articles about the law 
of new technologies.

 We are also experts in the computerization of civil procedu-
re, actively participating in the development of legal concep-
tions for computerization and assumptions of draft legislation 
in that area.
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Techmo sp. z o.o.    
STOISKO 40-48 , 51-63

30-384 Kraków 
Torfowa 1/5 
Tel kontaktowy : 790 493 119 
Adres mailowy : kontakt@techmo.pl 
Strona www : techmo.pl 

Spółka Techmo powstała w 2013 roku. Jest spin-offem Aka-
demii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. 
Rozwijamy i wdrażamy technologie rozpoznawania i syntezy 
mowy (ASR/TTS), a także narzędzia do analityki nagrań i auto-
matyzacji procesów biznesowych (obsługa klienta). Dostarczamy 
technologię do wirtualizacji i analizy propagacji dźwięku, mającą 
zastosowanie w symulacjach VR (np. dla służb bezpieczeństwa) 
oraz dziedzinie IoT (smart buildings).

Techmo was established as a spin-off in cooperation with 
the AGH University of Science and Technology in Krakow. The 
main area of Techmo’s activity consists of implementing busi-
ness solutions in the scope of speech technology and compu-
ter processing of natural language. We have been operating 
on the market since 2013.

Thycotic     
STOISKO 15B

Autoryzowany Dystrybutor w Polsce: 
CONNECT DISTRIBUTION Sp. z o.o.
ul. Woronicza 31/250, Warszawa
sales@connectdistribution.pl
48 22 400 1234 

Thycotic jest jedną z najszybciej rozwijających się firm zajmu-
jących się bezpieczeństwem IT. Rozwiązania firmy Thycotic za-
pobiegają cyberatakom, zabezpieczają hasła, chronią urządzenia 
końcowe oraz kontrolują dostęp do aplikacji. Zapewniają swoim 
klientom swobodę wyboru rozwiązań  w modelu licencyjnym i w 
chmurze. W chwili obecnej z rozwiązań firmy Thycotic korzysta 
ponad 7 500 klientów.

 

Secret Server uproszcza zarządzanie kontami, monitoruje, 
przeprowadza audyt całej infrastruktury w celu zminimalizowa-
nia wszelkich zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych, podnosząc 
poziom bezpieczeństwa. Password Reset Server to zarządzanie 
hasłami, umożliwiające pracownikom firmy i pozostałym użyt-
kownikom końcowym na samodzielne zarządzanie, autoryzację, 
określanie poziomu logowania samodzielnie, bez konieczności 
angażowania działu IT. 

 Group Management Server upoważnia kierowników działów 
do zarządzania i udostępniania użytkowników w ramach grup 
Active Directory, w sposób kontrolowany, aby zwiększać bezpie-
czeństwo i eliminować angażowania help desku. 

Thycotic is one of the fastest growing companies dealing in 
IT security. Thycotic solutions prevent cyberattacks, protect 
passwords, protect end devices and control access to appli-
cations. They provide their clients with the freedom to choose 
solutions in the licensing model and in the cloud. At present, 
over 7,500 customers use Thycotic solutions.

Secret Server simplifies account management, monitors, au-
dits the entire infrastructure to minimize any internal and exter-
nal threats, increasing the level of security.

Password Reset Server is a password management system 
that enables company employees and other end-users to inde-
pendently manage, authorize, and set the login level indepen-
dently, without the need to engage the IT department.

Group Management Server empowers department mana-
gers to manage and share users within Active Directory gro-
ups, in a controlled manner to increase security and eliminate 
help desk involvement.

TIME FOR TEAM      
STOISKO 65

TIME FOR TEAM Sp. z o.o.
ul. Renesansowa 41 lok.13 
01-905 Warszawa 
tel.   +48 (22) 866 54 75
info@timeforteam.pl

TIME FOR TEAM rozwiązuje problemy związane z: komuni-
kacją, zaangażowaniem, przywództwem, współpracą i zmianami 
w organizacjach. Służymy klientom, którzy chcą budować śro-
dowisko pracy, gdzie ludzie mają poczucie spełnienia, harmonii, 
mają lepsze relacje z innymi, osiągają swoje cele i marzenia – i 
dzięki temu efektywniej realizują cele organizacji. 
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• Budujemy zdrowe zespoły. Kształtujemy postawy, zacho-
wania i umiejętności.

• Koncentrujemy się na zaufaniu, otwartości i szacunku dla 
różnorodności. 

• Rozwiązujemy problemy po ludzkiej stronie biznesu. 

TIME FOR TEAM działa od 2000 roku. Nasi partnerzy to 
Extended DISC i Kotter International. Wierzymy, że dzięki na-
szej pracy ludzie mają się wyższą jakość życia, mniej stresu i wię-
cej wpływu.

 

TIME FOR TEAM solves challenges related to: communi-
cation, engagement, leadership, cooperation and change. We 
serve customers who want to build work environment in which 
people feel fulfilled, in harmony, have better relations with 
others, achieve their goals – and thus they achieve organiza-
tion’s goals more efficiently. 

• We build healthy teams by shaping attitudes, behaviours 
and skills.

• We focus on trust, openness, and diversity. 

• We solve challenges on the human side of business.

TIME FOR TEAM was founded in year 2000. Our partners 
are Extended DISC and Kotter International. We believe that 
thanks to our work people have higher quality of life, less stress 
and more influence. 

.

Torell Technology      
STOISKO 84 I 85

Torell Technology Sp. z o.o.
ul. Jana z Kolna 29, 81-859 Sopot, Poland
NIP: 585-14-72-670
www.torelltechnology.pl
tel.607770091
biuro@torelltechnology.pl
b.waligora@torelltechnology.pl

W ramach rozwiązań IT oferujemy zaawansowane rozwiązania 
przemysłowe sprawdzające się w niesprzyjających i trudnych wa-
runkach środowiskowych. 

Oferujemy: komputery przemysłowe All in One Uniq PC, 
tablety przemysłowe Uniq Tablet IP 67, Secure Sign - podpis 
biometryczny na tablecie. Rozwiązania te mają zastosowanie w  
branżach: przemysł, logistyka, produkcja,energetyka, górnictwo, 

bankowość, finanse, ubezpieczenia. 

Urządzenia cechuje bardzo wysoka jakość wykonania, kompa-
tybilność oraz duża wytrzymałość na uszkodzenia. Dodatkową 
zaletą produktów jest ich niepowtarzalny design tworząc niezwy-
kle unikatowe modele.

As part of IT solutions, we offer advanced industrial solutions 
that work in adverse and difficult environmental conditions.

We offer: industrial All in One computers UniqPC, industrial 
tablets Uniq Tablet IP 67, Secure Sign - biometric signature on 
the tablet. These solutions are applicable in the following indu-
stries: industry, logistics, production, energy, mining, banking, 
finance, insurance.

The devices are characterized by very high quality, compa-
tibility and high resistance to damage. An additional advanta-
ge of the products is their unique design creating extremely 
unique models.

Geekapp      
STOISKO 40-48 , 51-63

30-054 Kraków
Czarniwiejska 50 B
Tel kontaktowy : +48 885 244 322
Adres mailowy : kontakt@geekapp.eu
Strona www :geekapp.eu

Usprawnić transport międzynarodowy – taki cel postawiliśmy 
przed sobą tworząc TransAssist. 

Urządzenie mobilne wyposażone w system, który automa-
tycznie poinformuje punkt docelowy o dostawie, co pozwoli na 
przygotowanie magazynu do odbioru. Dzięki temu kierowca nie 
będzie musiał czekać pod bramą firmy, co znacznie przyspieszy 
transport. 

Wykorzystanie responsywnych rubryk w dokumentach prze-
wozowych ułatwia wypełnienie ich w wielu językach, dzięki cze-
mu zostanie zredukowana liczba potencjalnych błędów. 

Nasz Start-up zakończył fazę prototypowania i obecnie poszu-
kuje środków na wdrożenie rozwiązania na rynku.

Improve international transport - this is the goal which we set 
ourselves in creating TransAssist.

A mobile device with a system that automatically informs the 
recipient of delivery will allow the preparation of a warehouse 
for delivery. Thanks to this, the driver will not have to wait in 
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front of the company gate, thanks to which transport will be 
significantly faster.

The use of responsive headings in transport documents ma-
kes it easy to fill them in many languages, thanks to which the 
number of potential mistakes will be reduced.

Our Start-up has completed the prototyping phase and is 
currently looking for funds to implement the solution on the 
market.

Transition Technologies       
STOISKO 84 I 85

atlassian@ttpsc.pl
+48 42 296 18 51

Transition Technologies PSC jest firmą należącą do Grupy Ka-
pitałowej Transition Technologies – polskiego holdingu informa-
tycznego. TT nieprzerwanie od 1991 roku tworzy autorskie sys-
temy informatyczne oraz nowoczesne rozwiązania techniczne dla 
krajowych i międzynarodowych Klientów. TTPSC specjalizuje 
się w tworzeniu rozwiązań IT dla przemysłu. Szczególnie Con-
nected Product Lifecycle Management i zastosowaniu w przemy-
śle najnowszych technologii Internetu Przedmiotów (IoT) i Roz-
szerzonej Rzeczywistości (AR), dzięki którym nasi Klienci mogą 
realizować koncepcję Przemysłu 4.0. Nasza firma to ponad 300 
entuzjastów programowania, innowacji technologicznych oraz 
metodyk programowania, którzy w swojej pracy zawsze kierują 
się wzajemną pomocą, dobrą atmosferą oraz kreatywnym po-
dejściem. W procesie wytwarzania oprogramowania zawsze ko-
rzystamy z najnowszych narzędzi, dlatego od wielu lat jesteśmy 
partnerem Atlassian. W oparciu o produkty tej firmy wdrażamy 
rozwiązania oraz rozwijamy produkty dla naszych Partnerów.

Transition Technologies PSC is a member of the Transition 
Technologies holding, a Polish softwarehouse. Since 1991 
TT is developing software systems and modern technical so-
lutions for national and international Customers. TTPSC spe-
cializes in creation IT solutions for the manufacturing industry, 
especially Connected Product Lifecycle Management softwa-
re and industrial exploitation of the newest Internet of Things 
(IoT) and Augmented Reality (AR) technologies, allowing our 
Customers to implement the concept of Industry of the Future 
(also called Industry 4.0). Our company employes of over 300 
software, technical innovation and development methodology 
enthusiasts who always consider mutual help, maintaining a 
great working atmosphere and creative approach in their day-

-to-day jobs. We always use the best and newest tools when 
developing our solutions and therefore we are Atlassian’s part-
ner for many years. We utilize their products to support our 
efforts in development and delivery of solutions and products 
for our Customers as well as our own.

Tritech      
STOISKO 80

Tritech System Technology Sp. z o.o.
Ul. Anny German 15
01-794 Warszawa
www.tritech.pl
tel. 225768360

Firma Tritech posiada ponad 10 lat doświadczeń z zakresu 
ujednoliconej komunikacji, wdrożeń sprzętu wideokonferencyj-
nego oraz urządzeń sieciowych. Obecnie dostarczamy urządze-
nia, oraz tworzymy kompleksowe rozwiązania mogące sprostać 
rosnącym wymaganiom klientów korporacyjnych i instytucjo-
nalnych.

Z powodzeniem od kilku lat integrujemy Communications 
Server z elementami infrastruktury sieciowej. Opracowujemy 
indywidualne propozycje oparte na komunikacji wideo, która 
cieszy się powodzeniem w firmach, niezależnie od rodzaju dzia-
łalności, jaką prowadzą.

Równolegle firma specjalizuje się w rozwiązaniach sieciowych 
dla całego przekroju rynku korporacyjnego począwszy od opera-
torów telekomunikacyjnych poprzez duże korporacje międzyna-
rodowe a skończywszy na instytucjach publicznych.

Nasze doskonałe zaplecze techniczne to jeden z filarów działa-
nia firmy. Mocną stroną są także handlowcy, dla których priory-
tetem jest wysoki poziom obsługi klientów, a także indywidualne 
podejście do ich potrzeb i specyfiki. 

Ogromne znaczenie dla sprawnego działania firmy Tritech ma 
logistyka, która prowadzona jest profesjonalnie i z dużym zaan-
gażowaniem.

Tritech has over 10 years of experience in unified commu-
nications, videoconferencing, IP telephony and networking 
technologies. We operate mainly in Poland but get involved in 
some paneuropean projects especially with customers coming 
from Central Eastern Europe. Tritech started with on-premises 
deployments but moved very early and quickly to cloud solu-
tions, including building our own unified communications cloud 
service. Thanks to our deep knowledge of IP networks we are 
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aware that the network is a bloodstream of every modern com-
munication solution. Therefore, we always put a lot of effort 
and resources into network assessments and reconfiguration 
to ensure that Skype for Business solution is implemented on 
very solid foundation.

With our Tritech Cloud PBX & Video offer based on SOF fra-
mework we are able to assist customers on their way to achie-
ve fully operational Office 365 Skype for Business with Cloud 
PBX and/or Cloud PSTN Conferencing solution. We always 
start with precisely assessing customer needs and planning 
the whole implementation and training process before move to 
actual deployment. We provide also training for administrators 
and users, support and fine-tuning services to help customers 
stay focused on their business and forget about technical issu-
es.

Under Ant spółka z o. o.       
STOISKO 150

dr Sławomir Strzykowski
 s.strzykowski@underant.com 
tel. +48661010709 
Warszawa, Polska. 
UNDER ANT sp. z o. o. spółka komandytowa
ul. Poleczki 12
02-822 Warszawa

Realizuje: 

1. Prototypy bezzałogowych statków powietrznych przezna-
czonych dla ratownictwa medycznego, zawodów i pokazów oraz 
hobbystów – amatorów, 

2. Prototypy urządzeń wspierających loty bezzałogowych stat-
ków powietrznych (w tym kontroler lotu, stacja dokująca i plat-
forma startowa), 

3. Prototypy elektroniki użytkowej, przeznaczonej dla bezzało-
gowych statków powietrznych, 

4. Usługi serwisowe dla bezzałogowych statków powietrznych,

 5. Usługi projektowania i realizacji wydruków elementów do 
budowy bezzałogowych statków powietrznych, 

6. Projektowanie zaawansowanych algorytmów wspierających 
misje bezzałogowych statków powietrznych. 

Under Ant Ltd. delivers: 

1. Prototypes of unmanned aerial vehicles intended for 
emergency medical services, aviation competitions and shows 
as well as for hobbyists, 

2. Prototypes of devices supporting unmanned aircraft fli-
ghts (including flight controller, docking station and launch plat-
form),

 3. Prototypes of consumer electronics, designed for unman-
ned aerial vehicles, 

4. Maintenance services for unmanned aerial vehicles, 

5. Design and implementation services for printouts of com-
ponents for the construction of unmanned aerial vehicles, 

6. Designing advanced algorithms supporting the missions 
of unmanned aerial vehicles. 

Urząd Marszałkowski Województwa Mało-
polskiego     
STOISKO 51 I 52

Województwo Małopolskie
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Departament Skarbu i Gospodarczego
ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków
tel.: 12 630 34 44
e-mail: sg.sekretariat@umwm.pl
www.malopolska.pl
www.targiinnowacji.malopolska.pl

Małopolska to silny ośrodek gospodarczy, doskonałe miejsce 
dla rozwoju biznesu i jeden z najdynamiczniej rozwijających się 
regionów Polski i Środkowej Europy. Dzięki wsparciu przedsię-
biorczości i innowacyjności, a także optymalnemu wykorzystaniu 
funduszy unijnych i innych środków publicznych Małopolska – 
jako pierwsze polskie województwo – otrzymała przyznawany 
przez Komitet Regionów tytuł „Europejskiego Regionu Przed-
siębiorczości”.

Wspieranie innowacyjności przedsiębiorstw jest jednym z naj-
ważniejszych działań samorządu regionalnego Małopolski, który 
stawia na najmocniejsze i najbardziej perspektywiczne branże 
określone przez regionalne inteligentne specjalizacje.

The Małopolska Region is a strong economic centre and, 
without a doubt, a perfect place to develop business, so that’s 
way Malopolska – as the first Polish region – has been awar-
ded by the Committee of Regions with the title of “The Europe-
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an Entrepreneurial Region”.

Supporting innovativeness of companies is one of the most 
important activities of regional authorities in Małopolska. The 
region strengthens its economic potential by creating con-
ditions for developing its smart specializations.

Vertiv      
STOISKO 70

VERTIV POLAND SP. Z O.O.
ul. Szturmowa 2A, 02-678 Warszawa, Polska
T    + 48 22 458 92 60
F    + 48 22 458 92 61
biuro@vertivco.com
www.Vertiv.pll

Vertiv projektuje, tworzy i serwisuje infrastrukturę o znaczeniu 
krytycznym dla kluczowych systemów i aplikacji w centrach da-
nych, sieciach komunikacyjnych oraz w obiektach handlowych 
i przemysłowych. Firma Vertiv, wcześniej znana jako Emerson 
Network Power, oferuje wsparcie dla rozwijających się rynków 
technologii mobilnych i chmurowych dzięki szerokiej gamie sys-
temów do zarządzania energią, systemów klimatyzacji precyzyj-
nej oraz rozwiązań do zarządzania infrastrukturą. Portfolio firmy 
Vertiv obejmuje produkty takich marek jak Chloride®, Liebert®, 
NetSure™ i Trellis™. Dodatkowe informacje można znaleźć na 
stronie Vertiv.pl.

Vertiv designs, builds and services critical infrastructure that 
enables vital applications for data centres, communication ne-
tworks and commercial and industrial facilities. Formerly Emer-
son Network Power, Vertiv supports today’s growing mobile 
and cloud computing markets with a portfolio of power, thermal 
and infrastructure management solutions including the Chlori-
de®, Liebert®, NetSure™ and Trellis™ brands. For more infor-
mation, visit VertivCo.com.

VIRTLINE SP. Z O.O.       
STOISKO 40-48 , 51-63

30-699 KRAKÓW
Nazwa ulicy i numer : UL. FREDRY 2
Tel kontaktowy : 663-366-554
Adres mailowy : BIURO@VIRTLINE.COM
Strona www : WWW.VIRTLINE.COM

VIRTLINE to dynamicznie rozwijająca się firma informatycz-
na, która została stworzona z myślą o wprowadzeniu na polski 
rynek IT europejskich standardów jakości. Postawiliśmy w na-
szej firmie na bezpieczeństwo oraz niezawodność wdrażanych i 
obsługiwanych przez nas systemów oraz sieci. Na rynku outsour-
cingu wyróżnia nas fakt, że posiadamy kilkuletnie doświadczenie 
we wdrożeniach i audytach związanych z bezpieczeństwem in-
formatycznym. Naszym klientom zapewniamy wysokiej jakości 
obsługę informatyczną, która sprawowana jest przez specjalistów 
w dziedzinie zabezpieczeń. 

VIRTLINE is a dynamically growing company that was cre-
ated with the aim of introducing European quality standards 
into the Polish IT market. With that in mind, we focus on secu-
rity and reliability of systems we implement and support. Our 
most important strength as an IT outsourcing company is ha-
ving experience in the field of IT security at the same time. 
This gives our customers a unique opportunity to entrust real 
professionals with their computers and servers. 

VR project       
STOISKO 109

www.vrproject.com.pl
tel. 733 060 705
kontakt@vrproject.com.pl
Adres salonu VR project: Warszawa, Pasaż podziemny przy li-
nii metra M1, stacja „Świętokrzyska”, lokal 1000F 

VR project to nowoczesny salon wirtualnej rzeczywisto-
ści zlokalizowany w samym centrum Warszawy. Organizujemy 
również profesjonalne prezentacje VR na imprezach integra-
cyjnych, szkoleniach, konferencjach, targach oraz imprezach 
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prywatnych. Jesteśmy jedną z najdłużej działających na rynku 
VR firm w Polsce, a naszą ideą przewodnią jest zapewnienie 
klientom dostępu do technologii z najwyższej półki. Dlatego w 
tej chwili w nasza oferta opiera się na najbardziej zaawanso-
wanych technologicznie zestawach VR – HTC VIVE i Oculus 
Rift. Dzięki nim przenosimy się w prawdziwy trójwymiarowy 
świat, bowiem obraz wyświetlany jest w pełnych 360 stopniach, 
a każdy ruch jest dokładnie śledzony przez laserowe stacje bazo-
we lub sensory i odwzorowany w czasie rzeczywistym. Zaprasza-
my do skorzystania z naszych usług.

VR project is a modern virtual reality center located in the 
downtown of Warsaw. We also organize professional VR 
presentations at integration events, trainings, conferences, 
fairs and private events. We are one of the longest-running VR 
companies in Poland and our guiding idea is to provide custo-
mers with access to top-of-the-line technology. That is why we 
are equipped with the latest and most advanced VR sets 
– Oculus Rift and HTC VIVE. Thanks to them, we move into a 
real three-dimensional world, because the image is displayed 
at full 360 degrees, and each movement is closely followed by 
laser base stations or sensors and mapped in real time. We 
invite you to use our services.

VR Warsaw      
STOISKO 126 I 127

ul. Burakowska 15, Warszawa
tel. 733040302

WIRTUALNY ŚWIAT – VR WARSAW

Nowe miejsce na warszawskiej mapie rozrywki. Burakow-
ska 15 – warto zapamiętać ten adres, to strefa dostępu do 
przekraczania granic pomiędzy światem wirtualnym a rze-
czywistym. To zupełnie nowy wymiar relaksu i zabawy, to 
lepsza strona rzeczywistości – wirtualna.

 

VR Warsaw to blisko 200m2 powierzchni, na której zlokali-
zowano 12 stanowisk pozwalających w pełni zanurzyć się w wir-
tualnym świecie. Do gry na stojąco dostępnych jest 8 zestawów 
wyposażonych w gogle + kontrolery wiodących producentów. 
Takie połączenie daje możliwość „dotyku” wirtualnej rzeczywi-
stości. Gogle VR i kontrolery to nie tylko nowość wirtualnej roz-
rywki, to wykreowany świat dostępny w 360 stopniach. Dzięki 
temu granica między światem rzeczywistym, a wirtualnym staje 

się coraz bardziej płynna.

VR Warsaw to także 4 stanowiska w których możesz poczuć 
adrenalinę jaka towarzyszy kierowcom wyścigowym. Profesjonal-
ne fotele wyścigowe, kierownice z pedałami oraz gogle przeno-
szą w świat samochodowej rywalizacji. Można sprawdzić swoje 
umiejętności a także rywalizować z innymi kierowcami. Każdy 
kto chce poczuć prawdziwe emocje i prawdziwe doznania z toru, 
prowadzić samochód na najwyższych obrotach, na pełnym gazie, 
wystarczy, że odwiedzi VR Warsaw na Burakowskiej 15. Tu rze-
czywistość wirtualna nabiera nowego znaczenia.

VR Warsaw to szeroka oferta wirtualnej rozrywki, ogromny 
wybór gier, aplikacji i filmów. To profesjonaliści pomagający 
każdemu w pełni cieszyć się wirtualnym światem. To bezpieczne 
szaleństwo. VR Warsaw to miejsce, które dba także o komfort 
każdego gracza. Oferuje – jako jedno z niewielu tego typu – spe-
cjalne jednorazowe wkładki higieniczne pod gogle, dzięki temu 
każdy gracz otrzymuje zestaw pozwalający skupić się na grze, a 
nie na ewentualnym dyskomforcie związanym ze sprzętem. VR 
Warsaw to po prostu nowy wymiar rozrywki. Zapraszamy! 

VIRTUAL WORLD - VR WARSAW

A new place on the Warsaw entertainment map. Burakow-
ska 15 - it is worth remembering this address, it is an access 
zone to cross the borders between the virtual world and the 
real world. It’s a whole new dimension of relaxation and fun, 
it’s a better side of reality - virtual. 

VR Warsaw is nearly 200m2 of space, on which 12 sites 
are located allowing you to fully immerse yourself in the virtual 
world. There are 8 sets of goggles + controllers from leading 
manufacturers available for standing games. Such a combina-
tion gives the opportunity to „touch” virtual reality. VR goggles 
and controllers are not only a novelty of virtual entertainment, it 
is a created world available in 360 degrees. Thanks to this, the 
border between the real world and the virtual world becomes 
more and more fluid.

VR Warsaw is also 4 simulators in which you can feel the ad-
renaline that accompanies racing drivers. Professional racing 
seats, steering wheels with pedals and goggles take you to the 
world of automotive competition. You can test your skills and 
compete with other drivers. Everyone who wants to feel real 
emotions and real experience from the track, drive the car at 
full speed, at full throttle, just visit VR Warsaw on Burakowska 
15. Here the virtual reality takes on a new meaning.

VR Warsaw is a wide range of virtual entertainment, a huge 
selection of games, applications and movies. They are pro-
fessionals who help everyone fully enjoy the virtual world. It’s 
safe madness. VR Warsaw is a place that also cares about 
the comfort of each player. It offers - as one of a few of these 
types - special disposable panty liners under goggles, so that 
each player gets a set that allows you to focus on the game, 
not on the possible discomfort associated with the equipment. 
VR Warsaw is simply a new dimension of entertainment. Wel-
come!
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Weź na próbę      
 

+48 885 622 435
biuro@weznaprobe.pl
Sprawdź nas na:
www.instagram.com/weznaprobepl
www.linkedin.com/company/weznaprobe.pl
www.facebook.com/weznaprobe

Wypożyczalnia smartfonów, tabletów, komputerów MacBook 
i gadżetów (w tym zestawy VR)

 Zajmujemy się krótko i długoterminowym wynajmem urzą-
dzeń mobilnych na potrzeby testów: aplikacji, gier, płatności, re-
sponsywności stron www a także jako sprzęt zastępczy!

Dodatkowo obsługujemy eventy, targi, gry terenowe, szkolenia

oraz prezentacje rozwiązań mobilnych.

Smartphone, tablet, MacBook and gadget rentals (including 
VR sets)

We deal with short and long-term rental of mobile devices for 
testing purposes: applications, games, payments, responsive-
ness of websites and also as replacement equipment!

Additionally we handle events, fairs, field games, training

and presentations of mobile solutions.

WIPERAPP®      
STOISKO 25

WIPERAPP® EP sp. z o.o. sp.k.
NIP: 8952106773
REGON: 365941748
ul. Kominiarska 42B
51-180 Wroclaw (Poland)
tel: + 48 71 308 98 97
e-mail: info@wiperapp.eu

WIPERAPP® od wielu lat pracuje nad nowoczesnymi metoda-
mi usuwania danych. Firma prowadzi również szkolenia z zakre-
su bezpieczeństwa informacji i bezpieczeństwa pracowników w 

Internecie. Rozwiązania opracowane przez naszą firmę zgłoszono 
do urzędów patentowych, a nasi inżynierowie stale pracują nad 
nowymi, skuteczniejszymi metodami nieodwracalnego usuwa-
nia danych, aby zapewnić naszym klientom maksymalne bez-
pieczeństwo i wydajność. Nasze rozwiązania zostały docenione i 
nagrodzone za innowacyjność w bezpiecznym usuwaniu danych.

Chcemy, aby WIPERAPP® chronił również to, co ma najwyż-
szą wartość dla nas i dla przyszłych pokoleń. Uważamy, że wszy-
scy jesteśmy odpowiedzialni za środowisko, w którym żyjemy, 
dlatego staramy się tworzyć nasze rozwiązania w taki sposób, aby 
umożliwić dalsze korzystanie z urządzeń, ograniczając liczbę wy-
twarzanych elektrośmieci.

WIPERAPP® has been working on modern methods of data 
erasure for years. The company has also been providing tra-
ining on information security and employees security on the In-
ternet. Solutions developed by our company have been repor-
ted to patent offices and our engineers are constantly working 
on new, more effective methods of irreversible data erasure, in 
order to ensure maximum safety and efficiency for our clients. 
Our solutions have been awarded for innovations in secure 
data erasing.

We want WIPERAPP® to protect what is of the highest value 
to us and the future generations - we feel we are all respon-
sible for the environment. Therefore, we try to make our solu-
tions in such a way that they would enable further use of the 
equipment.

YetiForce      
STOISKO 157

YetiForce Sp. z o.o.
ul. Marszałkowska 111 
00-102 Warszawa, Polska
info@yetiforce.com
+48 22 122 83 01

YetiForce jest producentem jednego z najlepszych systemów 
CRM na świecie. System jest oparty o otwarty kod źródłowy, 
a dzięki temu jest nieustannie rozwijany przez jego użytkowni-
ków. Dzięki specjalnej, wyjątkowo liberalnej licencji, system jest 
przyjazny biznesowi. Może być bez przeszkód rozwijany i mody-
fikowany zgodnie z potrzebami firmy. Jako jeden z najbezpiecz-
niejszych systemów CRM YetiForce podoła nawet najbardziej 
wymagającym integracjom z systemami otwartymi i komercyj-
nymi. 
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Z YetiForce CRM korzystają firmy każdej wielkości w ponad 
100 krajach. W 2017 roku prestiżowy, międzynarodowy ran-
king Capterra ogłosił YetiForce CRM najbardziej opłacalnym 
systemem klasy CRM. W rankingu uwzględnionych zostało 
około 550 systemów z całego świata, natomiast to YetiForce zo-
stał wybrany Numerem 1.

YetiForce is the producer of one of the best CRM systems in 
the world. The system is based on open source code therefore 
it is constantly developed by its users. Thanks to a special and 
very liberal license, the system is business-friendly. It can be 
freely developed and modified according to company’s needs. 
YetiForce is one of the most secure CRM systems and will 
cope with the most demanding integrations with open as well 
as commercial systems. 

YetiForce CRM is used in companies of all sizes and in more 
than 100 countries. In 2017, the prestigious, international ran-
king, carried out by Capterra, announced YetiForce as the 
most affordable CRM system. The ranking included over 550 
systems from all over the world but YetiForce was selected as 
Number 1.

ZPAS S.A.   
STOISKO 151 I 152

Zakład Produkcji Automatyki Sieciowej ZPAS S.A.
Przygórze 209
57-431 Wolibórz
Tel. 74 872 01 00
www.zpasgroup.pl
e-mail: info@zpas.pl

ZPAS to firma przyszłości, w której najważniejsi są ludzie, ja-
kość produktu i środowisko. 

Mottem, którym kierujemy się w naszych działaniach, jest 
nieustanny rozwój oraz dostarczanie kompleksowych rozwiązań 
opracowanych wspólnie z naszymi partnerami. Fascynacja naj-
nowocześniejszymi technologiami oraz innowacyjność pozwala 
nam na szerokorozumianą dbałość o szczegóły. Dzięki takiej wizji 
oferowane przez nas serwerownie, rozwiązania dla telekomunika-
cji, automatyki i energetyki wychodzą naprzeciw zmieniającym 
się trendom przyszłości. Potwierdzeniem dobrze obranej drogi 
jest rosnąca satysfakcja naszych Partnerów, którą odzwierciedla 

dynamika obrotów handlowych.

ZPAS is a future-oriented company that puts people, product 
quality and the environment first. 

We are driven by the motto that is continuous development 
and providing comprehensive solutions developed together 
with our partners. Being fascinated about the latest technolo-
gies and driven by innovation, we give attention to detail in the 
broad sense. Thanks to such a vision, our server rooms, solu-
tions for telecommunications, automatics and energy meet the 
changing trends of the future. The growing satisfaction of our 
Partners, reflected by the turnover dynamics, is a proof that we 
have chosen the right path.

OmniOffice   
STOISKO 26

OmniOffice Sp. z o.o.
ul. Marszałkowska 111
00-102 Warszawa
tel. 22 209 50 81
www.omnioffice.pl

OmniOffice to ekskluzywna i bogata przestrzeń biurowa oraz 
wiele usług wspierających dla rozwoju przedsiębiorstw. 

Nasze biura szybką ekspansję, początkowo małe zespoły w 
ciągu roku stają się kilkudziesięcioosobowymi firmami, dzięki 
czemu często wybierani jesteśmy przez dynamicznie rozwijające 
się przedsiębiorstwa - również z branży IT od małych przedsię-
biorstw, po znane, międzynarodowe korporacje.

Trzy biura OmniOffice zlokalizowane są w ścisłym centrum 
biznesowej Warszawy: Marszałkowska 111 - biurowiec Saski Po-
int, Zajęcza 15 - biurowiec Carpathia Office House oraz  al. Jana 
Pawła II 22 - biurowiec Q22. Sukces biur serwisowanych w biu-
rowcu Q22 spowodował, że otwieramy w tym miejscu kolejne 
centrum biurowe -  Najem już rozpoczęty ! 

Atutem wszystkich lokalizacji jest bliskość stacji metra, nowo-
czesne i innowacyjne rozwiązania dla Najemców. Biura serwiso-
wane w OmniOffice to przestrzeń dla małych przedsiębiorstw 
zatrudniających kilku pracowników jak i dla dużych korporacji, 
które potrzebują elastycznej przestrzeni zapewniającej kilkadzie-
siąt stanowisk pracy. Budynek oferuje też darmową saunę i siłow-
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nię dla pracowników, a nowa powierzchnia wyposażona będzie 
m .in w stół bilardowy.

Wygodne i wyposażone  gabinety, szybkie i niezawodne łącze 
internetowe, bezpieczeństwo w zakresie IT, strefa relaksu, aro-
matyczna kawa i zapewniona obsługa biura oraz pomoc nieza-
wodnych pracowników OmniOffice sprawia, że wynajmując u 
nas biuro przedsiębiorca może skoncentrować się na rozwijaniu 
swojego potencjału. Dla firm, które nie potrzebują stałego miej-
sca pracy oferujemy biura wirtualne - zapewniamy adres do re-
jestracji firmy, kompleksową obsługę korespondencji czy łącza 
telefoniczne z obsługą asystencką. Staramy się, aby prowadzenie 
firmy było jeszcze łatwiejsze.

OmniOffice is an exclusive and office space with support 
services for business development.

Our extensive experience in providing services to compa-
nies in the IT industry means that OmniOffice is being chosen 
by more and more entities representing new technologies - 
from small ones to well-known international corporations.

Three OmniOffice business centres are located in the CBD 
of Warsaw: Marszałkowska 111 - Saski Point office building, 
Zajęcza 15 - Carpathia Office House office building and al. 
Jana Pawła II 22 - Q22 office building. The success of our 
serviced offices in the Q22 has encouraged us to open another 
floor there- pre-lettings already launched!

The advantage of all locations is the proximity of the metro 
station, modern and innovative solutions for tenants. The offi-
ces serviced at OmniOffice are a space for small enterprises 
that employ several employees and for large corporations that 
need a flexible space that provides several dozen worksta-
tions. The Q22 building offers also free gym and sauna access, 
and our new floor will have also a billard room.

Comfortable offices, fast and reliable Internet connection, 
security in the area of   IT, chill -out zone, fantastic coffee and 
office services mean that by renting space, entrepreneurs can 
focus on developing their businesses. For companies that do 
not need a permanent workplace, we offer virtual offices - an 
address for company registration, comprehensive correspon-
dence service and phone handling with assistant service. We 
try to make running a business even easier.

NAVITEL   
STOISKO 22

Adres: ul. Kazimierza Wielkiego 2
02-249 Warszawa
Tel.: +48 22 730 12 87
+48 786 198 050
E-mail: info@navitel-poland.pl
support@navitel-poland.pl

NAVITEL® to spółka działająca w dziedzinie technologii in-
formatycznych i kluczowy gracz na rynku systemów nawigacji 
samochodowej w regionie EMEA. Główne produkty firmy to 
urządzenia przenośne oraz rozwiązania dla zarządzania flotą.

W stałej sprzedaży znajdują się modele z serii E, F, MS oraz 
nawigacja motocyklowa G550. Urządzenia wyróżniają się liczbą 
zainstalowanych map, obliczaniem złożonych tras oraz parame-
trami technicznymi. Usługi dodatkowe, takie jak FM Transmiter 
oraz Audio Player, umożliwiają transmitowanie komunikatów 
głosowych przez radio samochodowe w trakcie jazdy.

Marka NAVITEL® gwarantuje każdemu użytkownikowi do-
stęp do bezpłatnych aktualizacji map przez cały czas eksploata-
cji urządzenia. Szczególe wyróżnienie otrzymał model nawigacji 
PND E500, który zwyciężył w rankingu porównywarki ofert 
Ceneo.pl w kategorii „Motoryzacja”.

Autorska aplikacja Navitel Navigator to nowoczesna, mul-
tiplatformowa i wielojęzyczna nawigacja dla systemów: Andro-
id, iPhone/iPad, BlackBerry Q10/Z10/Z30, Windows Phone 
8/8.1/10 mobile, Tizen, Windows CE oraz własnych serwisów 
on-line i serwisów “Navitel.Korki” , “Navitel.Wydarzenia” , “POI 
Dynamic” , “Navitel.SMS” , “Navitel.Pogoda”. Oprogramowanie 
miesięcznie notuje ponad 300 000 pobrań i instalacji. To najbar-
dziej dochodowa aplikacja w Google Play, AppStore i WP Store.

NAVITEL® posiada również w swojej ofercie przenośne wi-
deorejestratory samochodowe (Modele R oraz MSR), które 
cechują się najlepszą jakością nagrywania w rozdzielczości Full 
HD. Zaawansowany sensor przeciążeń, szerokokątny obiektyw 
oraz czytnik kart SD, obsługujący karty aż do 256 GB, to tyl-
ko niektóre atuty urządzenia, które mogą okazać się pomocne 
w przypadku niepożądanego zdarzenia drogowego. W portfolio 
firmy pojawiły się dwa tablety: T500 3G z certyfikacją GMS i 
rozdzielczością 1280×800 oraz T700 3G, wyposażony w mapy 
47 państw Europy oraz dual SIM.
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ChallengeRocket   
STOISKO 24

Wrocław Office
Rynek 60/u6
50-116 Wrocław, Poland
Rzeszów Office
Podwisłocze 46/108a
35-309 Rzeszów, Poland
Phone: +48 695 520 111
Email: office@challengerocket.com

Globalne marki współpracują z ChallengeRocket.com, by 
pozyskać najlepsze talenty technologiczne za pomocą wyzwań 
online czy hackathonów. Według Facebooka for Developers 
ChallengeRocket jest najlepszym na świecie rozwiązaniem dla 
programistów i inżynierów do oceny i doskonalenia swoich 
umiejętności (Fb Developer Award 2017). Dowiedz się więcej 
na: http://bit.ly/ChallengeFuture

Techiona   
STOISKO 112

Tamka 13A/3, 
00-385 Warszawa. 
Polish number: +48 222 309 040 
British number: 0044 203 769 0163

Techiona International Sp. Zoo założona w 2014r jest dostaw-
cą najbardziej postępowego rozwiązania biznesowego i technolo-
gicznego o nazwie: Greentree. Z naszych usług korzystają klien-
ci z Wielkiej Brytanii, Europy, Ameryki Północnej i Australii. 
Bariery językowe nie są dla nas ograniczeniem.Oprogramowanie 
Greentree daje szansę na pracę w dowolnym języku jednocześnie, 
w tym również w języku polskim. Oferujemy narzędzie, które 
jest owocem 30 lat innowacji w obszarze oprogramowania ERP. 
Stworzone z myślą o firmach o zróżnicowanej wielkości i profilu 
działalności przy zachowaniu funkcjonalności na poziomie kor-
poracyjnym. Jesteśmy nastawieni na zadowolenie klientów, re-
agując szybko i poprawiając dokładność naszego produktu. Pro-
ponujemy rozwiązania dopasowane do indywidualnych potrzeb. 

Greentree wiele osiągnie dla Twojej firmy !to nasze motto.

Plat4m sp. z o.o.   
STOISKO 154

Plat4m Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 200 lok. 400
02-486 Warszawa 
tel. +48 530-630-666
e-mail: biuro@plat4m.pl

Plat4m sp. z o.o. to integrator rozwiązań informatycznych i 
systemów IOT. Tworzymy własne urządzenia z zakresu Internet 
of Things i M2M oraz dedykowane systemy informatyczne. 

Spółka składa się ze specjalistów posiadających wieloletnie do-
świadczenie w produkcji dedykowanych systemów informatycz-
nych, telekomunikacji, elektroniki oraz w zarządzaniu projekta-
mi. To połączenie wiedzy i wieloletniego doświadczenia pozwala 
nam realizować skomplikowane projekty. 

Nie pracujemy szablonowo, do każdego projektu podchodzi-
my indywidualnie. Skrupulatna analiza zachodzących procesów 
i potrzeb pozwala na dopasowanie najbardziej efektywnych roz-
wiązań. 

Zapewniamy pełne wdrożenie oraz wsparcie powdrożeniowe. 

Oferujemy swoją wiedzę i doświadczenie w implementacji 
rozwiązań w Twojej firmie lub w Twoim projekcie. Zapewniamy 
bezpłatną wstępną analizę.

BILETY 24   
STOISKO 153

Bilety24.pl (DialCom24 Sp. z o.o.)
ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań
www.bilety24.pl

Serwis Bilety24 umożliwia wielokanałową sprzedaż biletów 
poprzez:

• kasy organizatorów

• dedykowany sklep na stronie
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• Biletomat B24

• platformę Bilety24

• platformę Allegro.pl

• platformę wp.pl

• aplikację mobilną Santander

• programy partnerskie

• aplikację mobilną Bilety24.

 

Sprzedaż i rezerwacja biletów odbywa się w czasie rzeczywi-
stym przy wykorzystaniu graficznego modułu sali we wszystkich 
kanałach dystrybucji jednocześnie.

Zapraszamy do rozmów na temat możliwości współpracy pod-
czas Targów IT Future Expo na stoisku nr 153, gdzie prezentu-
jemy Biletomat B24. 

Bilety24 enables multichannel retailing via:

• event organiser’s box office

• a dedicated online store

• a ticket machine Biletomat B24

• Bilety24.pl

• Allegro.pl

• wp.pl

• Santander mobile application

• partnership programs

• Bilety24 mobile application.

Ticket sales and booking happens in real time, simultaneo-
usly across all distribution channels, by means of a graphic 
seating chart module.

We invite you to come to talk to us about possible coopera-
tion during IT Future Expo, booth 153, where we are presen-
ting Biletomat B24.
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