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Описи Фірм до листівки

Hardleo - існуюча фірма на ринку IT від 12 ро-
ків. Займається творенням програмного за-

безпечення, мобільних аплікацій, сайтів, consultingiem IT також 
підготовками".,"
Найцікавіші проєкти:
• створення порталу Myslowice.net
• створення спільних рішень IT для марок одягу NoExcuse  

і JellyMonster
• співробітництво і консалтинг IT при творенні мобільних апліка-

цій в т.ч. Mniam, HiMommy, Vivala.ме", "- істотна підтримка і веден-
ня підготовок для школи програмування CodersLab

www.hardleo.pl

Adream - існуюча фірма на ринку IT від 4 років. За-
ймається творенням UX і сайтів, e-магазинів, інтер-

нетівським маркетингом, brandingiem, продукцією фільмів з дронів”.,”
Найцікавіші проекти:
• Утворення сторін www: Alingua, DMD, Green Mountain Відомство

www.adream.pl

I-ht -  існуюча фірма на ринку IT від 4 років. За-
ймається підтримкою IT, дорадчими послугами, 
впровадженнями IT”.,”
Найцікавіші проекти:

• віртуалізація серверних середовищ (2016 р.)
• Dewelopment sprzętowej ворітечка proxy, що спирається про тех-

нологію ADLS (2015 р.)
• Dewelopment sprzętowej ворітечка proxy, що спирається про тех-

нологію LTE (2015 р.)
• впровадження системи адміністрації друкуючим флотом у відді-

лах фірми в цілій Польщі (2015 р.) “,”- участь у впровадженні інфра-
структури для кур’єрської послуги NFK (2015 r)

• Dewelopment присвячуваної системи до обслуговування транзи-
ту SMS в технології, що спирається про Kennel (2014 р.)

• Створення охоплюючої цілу Європу мережі VPN на потреби теле-
комунікаційних (2014 r) “,”- projektw Система до управління юри-
дичною (2018 р.) канцелярією

www.i-ht.pl

Lasoft - існуюча фірма на ринку IT від 7 років. Займа-
ється творенням програмного комп’ютерного, за-
безпечення аплікації  на мобільні пристрої”.,”

Найцікавіші проекти:
• аплікація viewConference - служниця до обслуговування конфе-

ренції (контакт між учасниками, інформація і матеріали dot. кон-
ференції) (2017 р.)

•  viewEnteRPrise - аплікація для фірм (бази даних, fakturowanie, ста-
тус операції послуг і товарів (2017 р.)

www.lasoft.pl

Phenomaly -  існуюча фірма на ринку IT від 10 ро-
ків. Займається творенням програмного забезпе-

чення, управлінням інфраструктурою IT, маркетинговими кампаніями 
також інтернетівськими рекламами”.,”
Найцікавіші проекти:
• утворення інтернетівського сервісу Vivala.моє дозвільного на без-

печне зберігання своїх цінних цифрових даних до яких доступ в разі 
смерті або міцної нездатності вживання комп’ютера лишаться вказа-
ним близьким prekazane особам”.,”- утворення аплікації Mniam, яка 
помагає в справному замовленні їжі в ресторані також гарантії бро-
нювання столика.

• утворення мобільної аплікації HiMommy для жінок у вагітності інфор-
муючу на тему розвитку плоду під час цілого періоду вагітності.

www.phenoma.ly

S-arts Przemysław Stanisz (Northstar Consulting 
Group) -  існуюча фірма на ринку IT від 8 років. 

Займається творенням процесів також консалтингом в галузі про-
дажу послуг і інформатичних знарядь також рішень B2B. Будує зна-
ряддя IT, автоматизуючі роботу маркетингових відділів також фірм”.,”
Найцікавіші проекти:
• співробітництво з Dotpay S.A. – оптимізовані і перебудовані проце-

си комунікації sprzedażowej для клієнтів B2B також привчено зна-
ряддя, допомагаючі автоматизації дій”.,”- Deutsche Telekom Hubraum 
(T-mobile) - консалтинг і оптимізація sprzedażowa при більшості 
технологічних інвестицій допомагаюче впровадження нових фірм 
і технології на ринок”.,”- впровадження платформи Mintia.com (2012 
р.), яка зібрала спільноту понад 5000 графіків, що можуть допомогти 
процесу реалізації графічних проектів в механізованому процесі.

www.nscgroup.eu

Infoprotector - існуюча фірма на ринку IT від 8 
років. Займається творенням концепції сис-
тем безпеки, а також постачанням збільшую-

чих рішень в т.ч. безпека мережі, серверів, робочих станцій, мобільних 
пристроїв, шифрування телефонних розмов і інше”.,”
Найцікавіші проекти:
• реалізація комплексних систем моніторингу дистанційних сесій з на-

граванням, monitoringiem, сітьових протоколів.

www.infoprotector.pl

HARDLEO Marek Wycisk

Agencja Interaktywna Adream Sp. z o.o.

Phenomaly Sp. z o.o

Lasoft Marcin Lasota

i-ht Sp. z o.o.

S-arts Przemysław Stanisz (NorthStar Consulting Group)

Infoprotector Sp. z o.o.

Київ, 18-20.04.2018



MKI - існуюча фірма на ринку IT  від 8 років. Займається 
творенням присвячуваних мобільних аплікацій”.,”
Найцікавіші проекти:

• утворення мобільної аплікації також webapp Stock Online, Stock 
Mobile - організуюче роботу торгових представників Stock Polska. 
Аплікація обслуговує роботу в території, webapp дозволяє менедже-
рам контроль верифікацію і преміювання представників (2016-2018 
р.) “,”- Ice Order - мобільна аплікація також панель управління, обслу-
говуючі доставки товарів. З’єднує водіїв, що забезпечують, товар з 
клієнтами також центральним управлінням (2017-2018 р.)

www.mki.pl

EasternGraphics Polska - існуюча фірма на ринку IT 
від 3 років. Займається створенням даних в  мебле-
вій галузі, створення програмного забезпечення  
і рішень, допомагаючих продажу, створення про-

грамного забезпечення до проектування внутрішностей”.,”

Найцікавіші проекти:

• впровадження даних konfigurowalnych для провідних виробників 
канцелярських меблів в Польщі, Литві і Чехії (2015-2018 р.)

www.easterngraphics.com • www.pcon-planner.com

Neuralbit Technologies - існуюча фірма на ринку IT від 5 
місяців. Займається творенням послуг PaaS також по-
слугами, пов’язаними з перероблянням даних (машинне 
вчення, оптимізація) “.,”

Найцікавіші проекти:
• тепер фірма працює над установленням умов реалізації впроваджен-

ня системи геодекодування позиції з адрес вулиць для міста Кракова.

www.neuralbit.pl

Костьолів Дата - Профіль спілки ціленаправлений є на 
проектування, продаж і впровадження розвинених 

вимірювальних систем і промислової автоматики. У тих галузях фір-
ма безустанно здобуває нові знання і розвиває свої компетенції. Крім 
того володіння власного проектного і виробничого тилу плодоносило 
багатьма новаторськими рішеннями які в даний час являють стандарт 
обладнання в промисловості, транспорті чи також вимірювальних 
лабораторіях”.,”Досвід фірми є гарантією ретельного і фахового обслу-
говування Клієнта. У рамках послуг, що реалізовуються, пропонує повна 
підтримка в процесах імплементації пропонованих рішень, почавши із 
моменту запроектовування системи через підбір найбільш адекватного 
для потреб Клієнта рішення, впровадження цього рішення, а закінчив-
ши на послугах професійного сервісу, що відповідає завжди індивіду-
альним потребам і очікуванням кожного з Клієнтів

www.fardata.pl

Lucrum - існуюча фірма на ринку IT від 3 років. За-
ймається послугами , податками, обслуговуванням 

права для фірм галузі IT”.,”
Найцікавіші проекти:
• впровадження кільканадцяти підприємств з України на польський 

ринок;
• організація інфраструктури IT торгових фірм.

www.lucrum.net.pl

IRTLINE - діюча фірма на ринку IT від 4 років. Займа-
ється outsourcingiem IT, впровадженнями також ад-

міністрацією”.,”
Найцікавіші проекти:
• впровадження великих serwerwerowni
• аудити безпеки
www.virtline.com

HUSARION  - пропонуюча фірма повну платформу 
програмну, що забезпечує легке у використанні 

рішення апаратне, програмне забезпечення і хмару для створеного в 
робота.
www.husarion.com

1000 reality - то фірма, що займається послугами 
programistycznymi, що зосереджуються, на Virtual 
Reality (VR) і Augmented Reality (АР) “.,”Творить ін-

терактивні аплікації, і застосовані рішення можуть бути вживані до 
нескінченних цілей у багатьох різних галузях, від віртуальних ві-
зитів, маркетингу, реклами історії марки до проектів HR / employer 
branding також інтерактивних підготовок і симуляції.

www.1000realities.pl

Фірма, яка 6 років працює на ринку IT. Займаєтьсяоб-
слуговуванням IT,рекламних і маркетингових web-
агенцій.

www.4-o-clock.pl

Центр Інформатичних Технологій - іс-
нуюча фірма на ринку IT від 11 років. 

Володіє двома марками:”,”- інтерактивне агентство sugar3 - що за-
ймається творенням сторін  і інтернетівських магазинів, хостингом, 
прерогативами, інтернетівським, маркетингом ATL, BTL, mobile, візу-
альною ідентифікацією фірми.
- InnowacyjnySamorząd.pl - що займається проектуванням сторін 
wwwмобільних аплікацій, SMSowych систем інформування і остере-
ження, систем про інформатизацію адміністрації”.,”
Найцікавіші проекти:
sugar3:
• реалізація responsywnej сторони для найбільших м’ясних підпри-

ємств Генріх Kania S.A.
• InnowacyjnySamorząd.pl:
• нагороджені сайти, розбудовані з модулями для туристів також 

слабкозрячих (осіб в т.ч.. www.klaj.pl, www.gnojnik.pl, www.гусени-
ці.pl, www.gminaradlow.pl, www.ugdebica.pl)

www.sugar3.pl

iFun4all - існуюча фірма на ринку IT від 9 років. 
Займається творенням multiplatformowych 
комп’ютерних ігор, консольних і мобільних. 

Найцікавіші проекти:
• Рейдів Game Without і Great Name (2015 р.)
• Green Game TimeSwapper (2016 р.)
• Серіал Cleaner (2017 р.)

www.ifun4all.com

Mamoko Technologies - існуюча фірма на ринку IT 
від 3 років. Займається творенням програмного 
забезпечення, що дозволяє розпізнання і вишу-

кування схожого вигляду у базах, заключаючих величезні кількості 
об’єктів”.,”
Найцікавіші проекти:
• аплікації, використовуючі технологію EYESPERT в Група Kęty (2016 р.)
• впровадження програмного забезпечення eyeQUERY в SAPA 

Aluminium Sp. з o.o. також голландською фірмою SDEX BV (2017 р.) 
“,”- інсталяція eyeQUERY в Aluprof S.A. (2018 р.)

www.mamoko.com
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