NIEM
MIECKIE FIRMY BIORĄCE UDZIAŁ W
SPOTKA
ANIACH BIZNESOWYCH W KRAKOWIE
W DNIU 1 GRUDNIA 2016:
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3pc GmbH Neue Kommnikation
Armin Berger - Dyrektor / Właściciel
www.3pc.de
Branża: IT, Design
Agencja interaktywna specjalizująca się od 1995 roku w tworzeniu stron internetointernet
wych, aplikacji, sklepów online oraz innych funkcji e-commerce
e commerce / b2b oraz ee
marketingowych.
Firma jest zainteresowana kooperacją w temacie:
temacie
1. Outsourcing przy projektach typu Web Development / App Development, w
szczególności
ci w programowaniu: TYPO3, e-publisher,
publisher, WordPress, DNN,
DNN iOS,
Android, . Mile widziane:
dziane: freelancerzy, agencje interaktywne (1-20
(1 20 osob)
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BDE Business Datawarehouse Engineering GmbH
Carsten Zaddach - Dyrektor / Właściciel
Właśc
www.bde-gmbh.de
Branża:
a: IT, Consulting, Szkolenia
Datawarehouse – firma specjalizująca się w przetwarzaniu i analizie dużych zbiorów
danych
nych oraz licencjonowanymi usługami instytutu SAS (Business Analytics and BusiBus
ness Inteligence Software). Firma rozwija własny software dopasowany pod profil
klienta. Kluczowe kompetencje
tencje firmy to: Business Analytics, Data Warehouse, Online
Analytical Processing (OLAP) oraz optymalizacja procesów.
Firma jest zainteresowana współpracą przy:
1. App Development – standardowe aplikacje na strony internetowe oraz urządzenia mobilne. Poszukiwani są partnerzy do wspólnych projektów oraz stałej
kooperacji przy większych zleceniach od koncernów.
2. Big-Data-Analytics
Analytics - przetwarzanie i analiza dużych zbiorów danych dla firm w
Polsce, które chciałyby skorzystać z tego typu usług na zasadzie outsourcing ’u.
’u
3. Szkolenia/Seminaria z tematyki Data Governance, Big-Data, bezpieczeństwo
ezpieczeństwo
danych Big Data. Oferowana
Oferowa jest wiedza i bogate doświadczenia w tym zakrezakr
sie z niemieckiego rynku.
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4. SAP Consulting – tutaj w szczególności oferowane są tzw. rozwiązania „Customizing“ - projektowanie oraz wdrażanie wyspecjalizowanych rozwiązań dla
firm, które przetwarzają
przetw
duże zbiory danych.
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Berlin Partner für Wirtschaft und Technologie
Mona Fickert -Project
Project Manager ICT Technology
Technol gy / Enterprise Europe Network
www.berlin-partner.de
Branża: Sektor publiczny
Berlin Partner for Business and Technology to agencja wykonawcza samorządu Berlina,
odpowiedzialna za rozwój gospodarki i technologii w Berlinie. Administrator lokalnych
klastrów; zarządca Berlin Business Location Center
(http://www.businesslocationcenter.de/pl
http://www.businesslocationcenter.de/pl) oraz Talent
lent Service Center; punkt koordykoord
nacji
cji oraz informacji o projektach i funduszach unijnych (Enterprise
(E terprise Europe Network) w
Berlinie.
Firma jest zainteresowana:
1. Udzielaniem
dzielaniem informacji dla wszystkich firm, które mają zamiar otworzyć
otworzy działalność w Berlinie, nawiązać
nawi
współpracę z niemieckimi firmami, rozwijać
rozwija
wspólne projekty z funduszów
fu
unijnych w ramach międzynarodowych
dzynarodowych konsorkonso
cjów.
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Confidence Center Information Logistics AG
Harald Buchner - Prezes Zarzadu
www.confidence-center.de
center.de
Branża:
a: IT, Technologie Komunikacji
Firma rozwija i świadczy usługi w zakresie bezpiecznej komunikacji cyfrowej, bezpieczbezpiec
nego i samoistnego odtwarzania baz danych, systematycznej archiwizacji danych oraz
korespondencji cyfrowej dla wielu branż: administracji publicznej, centr księgowości,
księgowości
gospodarki zarządzania
nia odpadami, lotnisk, miejskich przedsiębiorstw komunalnych,
komunalnych
kancelarii prawnych etc.
Firma jest zainteresowana:
1. Znalezieniem partner
artnera chętnego do otwarcia spółki / oddziału na Polskę
2. Znalezieniem potencjalnego partnera do sprzedaży i rozwoju kanału dystrybucji dla produktu „CONFIDENCE post“ (www.confidencepost.de)
(
3. Współpracą z programistami, którzy specjalizują się w: Xamarin, .NET,
ASP.NET, MVC, VBA.
4. Znalezieniem partnerów
artnerów do współpracy przy rozwoju technologii „artificial
„
intelligence““ (sztuczna inteligencja)
2
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DMK E-BUSINESS
BUSINESS GmbH
Tom Starke - Dyrektor / Właściciel
www.dmk-ebusiness.de
Branża: IT, Design
Agencja interaktywna specjalizująca się w tworzeniu stron internetowych oraz standardowych aplikacji, mobilnych aplikacji, sklepów online, pozycjonowaniem/SEO,
pozycjonowaniem/
kampaniami e-commerce
rce / b2b, rozwojem user interface design oraz asystą techniczną
technicz
stron internetowych.
Firma jest zainteresowana kooperacją w temacie:
1. Outsourcing przy projektach typu Web Development / App Development,
Develo
w
szczególności
ci w programowaniu: TYPO3, Magento, PHP-Frameworks
PHP Frameworks (Yii, SymSy
fony). Mile widziane:
dziane: freelancerzy, agencje interaktywne (1-20
20 osob) etc.
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Favendo GmbH | bluloc GmbH
Marc Kansy - Dyrektor Techniczny
www.favendo.com
Branża:
a: IT, Technologie Komunikacji, Produkcja Hardwere’u, Elektronika
Firma określa się jako Startup o doświadczeniu ugruntowanej firmy.
Favendo specjalizuje się w tworzeniu systemu operacyjnego w oparciu o technologie
beaconów. Modułowy
owy system jest w pełni konfigurowalny, łączy
ączy i przekazuje dane
generowane
rowane przez sieci czujników np. z infrastruktury opartej
opartej na beaconach, sieciach
sieci
WiFi oraz zewnętrznych
nych źródeł, takich jak sieci społeczne lub GPS. Firma produkuje tez
hardware/części elektroniczne,
niczne, którego obudowy oparte są na technologii wtrysku
tworzyw sztucznych.
Firma jest zainteresowana:
zainteresowana
1. Współpracą przy
zy rozwoju software’u, w szczególności
szczególności backend/bazy danych,
rozwójj aplikacji (iOS, iOS Watch + Android), Dashboard Development. Firma
chciałaby zlecić istniejące
istnieją już projekty na zasadzie stałego
ego outsourcingu. PoszuPosz
kiwani są też partnerzy do rozwoju nowych urządzeń oraz rozwiązań.
rozwiązań
2. Współpraca z przedsiębiorstwami,
przedsiębiorstwami które oferują montaż, składanie,
składanie pakowanie
oraz logistykę dla produkcji elektroniki / hardware’u - obudowy oparte są na
technologii wtrysku tworzyw sztucznych.
Ewentualna współpraca z polskimi hurtowniami elektroniki.
3. Znalezieniem partnera, z którym mogłaby współpracować przy produkcji oparopa
tej na technologii wtrysku tworzyw sztucznych (jedynym wymogiem jest zdolzdo
ność produkcji dla tworzywa sztucznego o właściwościach samogaśnięcia po
zapłonie według normy UL94 klasy V0).
V0
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GEMTEC GmbH
Jan Burschik - Dyrektor / Właściciel
www.gemtec.eu
Branża:
a: IT, Technologie Komunikacji, Automatyka, Budowa Maszyn, Elektronika
Firma Gemtec zajmuje sie od 1992 roku wyposażeniem firm produkcyjnych w aparaturę elektroniczna,
troniczna, automatyzacją
automatyzacj procesów produkcyjnych, techniką laserową
rową obróbki
metalili oraz tworzeniem kompleksowych systemów IT dla własnych produktów oraz
rozwiązań / narzędzi z zakresu telemedycyny dla firm opiekuńczych oraz pielęgniarskich
Firma jest zainteresowana:
zainteresowana
1. Znalezieniem Partnera dla kompleksowego outsourcingu projektów przy rozwoju software‘u
ftware‘u w oparciu o technologie Java/Eclipse/OSGi.
2. Znalezieniem partnerów do rozwoju i sprzedaży produktów z branży E-Health
dla firm monitorujących stan zdrowia, opiekuńczych oraz pielęgniarskich
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HÄRTING Rechtsanwälte PartGmbB
Andrzej Bielajew - Adwokat / Pracownik naukowy
n
www.haerting.de
Branża:
a: Prawo, Podatki, Finanse
Niemiecka kancelaria prawna (z polskojęzycznym pracownikiem) specjalizująca się w
międzynarodowej tematyce
ce działalności platform e-commercowych,
commercowych, tworzeniem
umów dla międzynarodowych
narodowych projektów IT (np. w zakresie agile lub scrum).
Firma jest zainteresowana:
zainteresowana
1. Znalezieniem polskiego partnera w Krakowie dla zapytań od klientów z niemieckiego rynku.
2. Oferuje kompleksową
kompleksow obsługę prawną oraz księgową dla polskich firm z branży
ICT, które chcą wejść na rynek niemiecki.
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lemonbeat GmbH
Guido Vogel - Dyrektor ds. Sprzedaży i Marketingu
www.lemonbeat.com
Branża:
a: IT, Energetyka, Technologie Komunikacji
Startup, który łączy branżę energetyki oraz IT. Lemonbeat
at tworzy inteligenty język –
protokoły usprawniające komunikację obiektów połączonych w sieciach IoT.
IoT Rozwiązania oferowane przez lemonbeat mogą być łączone z każdym innym rozwiązaniem opartym na protokole IP, co pozwala na szerokie zastosowanie oraz kompatybilnosc z
wszystkimi urządzeniami w sieciach IoT. Cel: oszczędność energii.
Firma jest zainteresowana:
zainteresowana
1. Współpracą z polskimi firmami przy rozwoju software’u dla technologii:
http://www.lemonbeat.com/software
2. Projektami w zakresie: Smart Homes,
Homes Smart Cities, Smart Energy, Building AuA
tomation
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m-click.aero GmbH
Matthias Pohl - Dyrektor
www.m-click.aero
Branża: IT, Lotnictwo
Firma m-click.aero oferuje nowatorskie rozwiązania w zakresie programowania i zarządzania informacjami dla przemysłu lotniczego. Oferta produktów i usług obejmuje takie technologie jak repozytorium danych
d
plików lotniczych, uwierzytelnianie transmisji
danych, aż po kompleksową
sową platformę Aviation Suite, która jest opracowana z wykorzystaniem otwartych międzynarodowych
międzyn
standardów lotniczych.
M-click.aero
click.aero GmbH rozwija kompleksowe oprogramowanie dla branżyy lotniczej i od
1999 roku przyczynia się do rozwoju innowacji oraz procesu digitalizacji w lotnictwie i
kontroli ruchu lotniczego
niczego (przemysł 4.0
4 Lotnictwa). Firma rozwija systemy interface
B2B w oparciu
ciu o technologie cloudowe pod nazwą
nazw Aeronautical Information ManageManag
ment (AIM) – wiele rozwiązań firmy m-cklick.aero
m
można znaleźć u takich klientów jak
Lufthansa Systems, system kontroli ruchu German Air (DFS), Eurocontrol
trol i OpengeoOpenge
spatial Consortium (OGC).
Firma jest zainteresowana:
zainteresowana
1. Wspólnymi projektami (unijnymi) w zakresie rozwoju systemów monitorowamonitorow
nia przestrzeni
strzeni powietrznej.
2. Rozwojem systemu baz danych oraz interface’u B2B dla planowania lotów
3. Rozwojem projektów w oparciu o technologie Cloud
4. Współpracąą z polską branżą lotniczą
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MediaTronic GmbH
Jens Andreas - Dyrektor / Właściciel
www.mediatronic.eu
Branża: IT,, Elektronika, Entertainment
Firma MediaTronic łączy technologie mediów i elektroniki tworząc
tworz c kompleksowe rozro
wiązania
zania audiowizualne oraz systemy nagłośnienia
nag
dla przedsiębiorstw
biorstw (sale konferenkonfere
cyjne, wideokonferencje),
ferencje), dla szpitali i klinik (systemy
(systemy wideokonferencji dla sal operaoper
cyjnych, sieci ekranów / wyświetlaczy
wy
dla aparatury medycznej), szkół wyższych
szych (aule,
interaktywne
tywne centra medialne), hoteli i instytucji kultury (systemy nagłośnienia).
nag nienia).
Firma jest zainteresowana:
zainteresowana
1. Znalezieniem potencjalnego partnera do sprzedaży i rozwoju kanału dystrybudystryb
cji dla swoich produktów w Polsce
2. Współpracą z programistami przy rozwoju własnego software’u – specjalizacja:
specjaliz
wszelaki
laki software dla wyświetlaczy,
wy wietlaczy, monitorów, systemów integracji urządzeń
urz
audiowizualnych
nych i nagłośnienia
3. Współpracą z firmami produkującymi
produkuj
i instalującymi
cymi anteny satelitarne
4. Współpracą z branżą
bran hotelarską
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Messe Berlin GmbH
Andrea Hillmann - Project Manager conhIT / E-Health
E
- startupy, telemedycyna, digital
dig
health.
www.messe-berlin.de
www.www.conhit.de
Branża:
a: IT, Medycyna, Digital Health
Project Manager conhIT jest odpowiedzialna za największe targi z branży E-Health
E
w
Europie oraz za business match-making
match making tradycyjnych firm oraz funduszy kapitałowych
kapita
ze startupami oraz instutucjami naukowymi.
conhIT - wiodący w Europie event branży Digital Health
th obchodzi w 2017 roku swoje
dziesięciolecie . Odbywającyesię
Odbywający
od 25 do 27 kwietnia 2017 roku w Berlinie targi pokapok
zują, jak nowoczesne
sne IT może poprawić jakość
ość opieki zdrowotnej i wsparcie instytucji
zajmujących
mujących się opieką oraz pielęgniarstwem.
pielęgniarstwem Na targach conhIT spotykają się produprod
cenci i użytkownicy,, a także przedstawiciele świata polityki i instytucji
instytucji naukowych, aby
dowiedzieć
dzieć się o najnowszych wydarzeniach
wyd
i trendach w branży. Wszystkim odwiedzaodwiedz
jącym targi dają możliwość zintensyfikowania kontaktów biznesowych i poszerzenia
know-how.
Firma jest zainteresowana:
zainteresowana
1. Ciekawymi
iekawymi rozwiązaniami oraz produktami z branży Digital Health na polskim
rynku
2. Nawiązaniem kontaktów z potencjalnymi odbiorcami treści targów
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mObserve GmbH
Roberto Siegel - Dyrektor / Właściciel
www.match2blue.com
Branża:
a: IT, Technologie Komunikacji
Firma IT rozwijająca we współpracy z firmą Favendo software do usług wykorzystująwykorzystuj
cych możliwość
liwość lokalizacji użytkownika w oparciu o technologię beaconów, zewnętrzzewnętr
nych sieci WiFi lub GPS, które wspomagają cały szereg usług i aplikacji opartych na
lokalizacji.
Firma jest zainteresowana:
zainteresowana
1. Współpracą przy
zy rozwoju software’u, w szczególności
szczególności backend/bazy danych,
rozwoj aplikacji (iOS, iOS Watch + Android), Dashboard Development.
2. Firma chcialaby zlecic istniejace
istniejace juz projekty na zasadzie stalego outsourcingu.
Poszukiwani są teżż partnerzy do rozwoju nowych urządzeń oraz rozwiązań.
rozwiązań
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O&O Software GmbH
Andrea Strehsow - Dział Sprzedaży i Rozwoju Produktów
www.oo-software.com
Branża: IT
O Software istnieje na rynku od prawie 20 lat i jest dostawcą produktów i
Firma O&O
usług „Tools
ols for Windows” do ponad 140 krajów na świecie. Klientami O&O jest prawie
80% firm obecnych
nych na niemieckiej giełdzie oraz takie organizacje międzynarodowe jako
NATO lub EADS. Firma
ma oferuje kompleksowe rozwiązania w oparciu o system Windows
– od pojedynczych „Workstations”
stations” po wielofunkcyjne systemy infrastrukturalne. O&O
Software
re jest oficjalnym „Gold Partner” Microsoftu.
Firma jest zainteresowana:
zainteresowana
1. Nawiązaniem trwałej i długoterminowej
długoterminowej współpracy z firmami, które zajmują
się Cloud Applications (IT-Management,
(IT
Desktop-Management),
Management), Mobile (Edge)
Cloud (specjalne rozwiązania pod klienta), Distributed Cloud (specjalne rozwiąrozwi
zania pod klienta)
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Projektlogistik GmbH
Frank Schöppach - Dyrektor / Właściciel
www.projektlogistik-gmbh.de
gmbh.de
Branża: IT, Logistyka
Projektlogistik GmbH jest dostawcą kompleksowych usług logistycznych. Firma specjaspecj
lizuje
zuje się we wdrożeniach, usprawnianiu procesów przy eksploatacji oraz tworzeniem
systemów logistyki
ki produkcji na zamówienie dla dużych zakładów produkcyjnych, m.in.
Mercedes-Benz (motocykle),
cykle), Rolls-Royce
Rolls Royce (silniki odrzutowe) w Niemczech lub
Volkswagen
gen Motor Polska (Polkowice).
(Polkowice) Planowanie,
owanie, realizacja i wykonanie kompleksokompleks
wych rozwiązań
wiązań logistycznych idą w parze, stąd duży zapotrzebowanie na rozwój działu
IT.
Firma jest zainteresowana:
zainteresowana
1. Nawiązaniem trwałej i długoterminowej współpracy z firmami z branży
bran logistyki
bran y automotive
2. Nawiązaniem kontaktów z lokalnymi dostawcami z branży
3. Współpracą z firmami IT, które rozwijają
rozwijaj technologię „augmented reality” (np.
Google Glas, Oculus itp.) dla branży logistycznej.
4. Współpracą z firmami IT, które rozwijają
rozwijaj technologię ERP
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PTX tech GmbH
Ferdinand Wiegelmann - Dyrektor / Właściciel
www.ptx-tech.de
Branża:
a: IT, Technologie Komunikacji, Logistyka
Zwycięzca nagrody Deep Tech Award 2016 (Berlińska nagroda za innowacje
technologiczne) specjalizuje się w tworzeniu systemu wizji 4D MMS, który wykrywa
środowisko maszyn i pojazdów. Cała technologia opiera się na skanowaniu laserem 3D.
4D oznacza obraz 2D uzupełniony rozmiarami informacji oraz wymiarem czasowym.
Tzw. wymiar czasowy umożliwia systemowi śledzenie
śledzenie ruchu i prognozowania zmian.
W odniesieniu do pojazdów, systemy wizyjne służą do prewencyjnego rozpoznawania
zagrożenia. Jest to ważny warunek wstępny dla autonomicznego kierowania pojazdem
w oparciu o wykrywanie geometrii obiektu z wysoką rozdzielczością.
rozdzielczością. 4D jest systemem
wspomagania dla maszyn, robotów i pojazdów w automatyce przemysłowej, robotów
usługowych oraz w inżynierii medycznej.
Firma jest zainteresowana:
zainteresowana
1. Nawiązaniem współpracy z firmami, ośrodkami naukowymi zajmującymi się
tematyką inżynierii elektrycznej oraz technologią High speed routing.
2. Długotrwałą współpracą projektową w zakresie przemysłowej obróbki
obrazów, tzw. Image Processing w technologiach
technologiach Stitching lubr 3D SLAM 3,
doskonała wiedza C++ wraz z VHDL.
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W razie jakichkolwiek pytań
pyta prosimy o kontakt :

Wiecheć Wioleta
tel.: +48 12 628 20 45
email: wiechec@transfer.edu.pl
Górka Waldemar
tel.: +48 12 628 25 27
email: gorka@transfer.edu.pl

Centrum Transferu Techno
ologii
Politechnika Krakowska
ul. Warszawska 24
31-155 Kraków

www.transfer.edu.pl
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