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Szanowni Państwo,

smartcityexpo.pl

  Dziękujemy, że jesteście z nami podczas I edycji targów 
„Smart City Expo Poland”. Ilość Sponsorów,   Patronów, Partnerów 
i Wystawców jaka podjęła ryzyko współpracy ze startupem i udzie-
liła nam wsparcia jest naprawdę imponująca. Każdy kolejny dzień 
pracy nad targami, każdy kolejny Partner i Wystawca przyłączający 
się do współpracy umacniał nas w przekonaniu, że obraliśmy 
dobrą drogę, i że dobrze odczytaliśmy oczekiwania rynku.

  Naszym celem od początku było stworzenie wydarzenia, 
które w niepowtarzalny sposób w skali kraju umożliwi wszystkim 
zainteresowanym tematyką Smart City spotkanie z producentami   
i dostawcami najnowszych technologii i usług w tym segmencie. 
Ufam, iż ten cel został osiągnięty, i że targi Smart City Expo Poland 
już na stałe wpiszą się w kalendarz imprez, które co roku powinna 
odwiedzić każda osoba zainteresowana nowoczesnymi technolo-
giami miejskimi. 

  Z naszej strony obiecujemy Państwu, że będziemy się rozwi-
jać, ulepszać formułę targów, i że będziemy dążyć do tego,           
aby miały one rangę wydarzenia międzynarodowego, podczas 
którego polscy przedsiębiorcy będą mogli przedstawić swoje 
osiągnięcia odwiedzającym z całego świata.

  Jeszcze raz dziękuję w imieniu całego zespołu targowego,   
że jesteście z nami i już dziś zapraszam Państwa do współpracy 
przy tworzeniu II edycji targów Smart City Expo Poland w 2020 roku.

Dyrektor Targów
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SILTEC SP. Z O.O.
W.P.I.P. SP. Z O.O. SP. K.

AIRLY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
INFRA - CENTRUM DORADZTWA SP. Z O.O.

ZAKŁAD PRODUKCJI SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO „ROSA”
SCHRÉDER POLSKA SP. Z O.O.

PRE EDWARD BIEL
JEDEN ŚLAD / POLSKIE STOWARZYSZENIE ELEKROMOBILNOŚCI

EVAN S.C.
MELEX SP. Z O.O.

GIAP SP. Z O.O.
SIGNIFY POLAND SP. Z O.O.

EXPO 2024
IMCM SP. Z O.O.

OZEON
GAZETA SOŁECKA

SMART GRIDS POLSKA
INTELIGENTNE MIASTO SP. Z O.O.

GARO / JASZPOL
COLUMBUS

ASSECO DATA SYSTEMS S.A.
APA SP. Z O.O. / CYBERUS LABS SP. Z O.O.

SOLIX SP. Z O. O. SP. K.
APP SP. Z O.O.

WENAR
APLAN - ŁÓDZKIE

KMT KATARZYNA CIARKOWSKA
ENERGOPROJEKT KATOWICE S.A.

EMITEL S.A.
SMOGVENT  VENTOM SP. Z O.O.

ECOBINS SP. Z O.O.
CYBERCOM POLAND

PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY
BIT S.A.

EDBAK SP. Z O.O.
INSTYTUT POSTĘPOWANIA TWÓRCZEGO

1PAY POLAND SP. Z O.O.
DYSTEN

---
FULCO
VOLTA

QB-MOBILE  S.C.
KARBON2
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Program Targów

11 czerwca 2019 

Program targów Smart City Expo Poland (11 – 12 czerwca 2019 – Expo Łódź)

09:00               – Otwarcie hali dla zwiedzających

10:00 - 10:30 - Uroczyste otwarcie targów, powitanie gości

10:30               – Rozpoczęcie konferencji targowej

10:30 – 10:45 - Smart City jako koncepcja zrównoważonego rozwoju - Irena Pichola, Partner, lider zespołu ds. zrównoważonego rozwoju w Deloitte

10:45 - 11:45 - Mobility as a Service - kluczowy element inteligentnego miasta - Jarosław Gromadziński, Deloitte 

11:45 - 12:30 - Możliwości pozyskania zewnętrznego finansowania na wdrożenia rozwiązań smart  - Mariusz Banaś, Deloitte Legal

                            Blok tematyczny: Dane w mieście przyszłości 

12:35 - 13:05 - Open data platforms w miastach w kontekście ISO – Paweł Sokołowski - Asseco Data Systems S.A.

13:05 - 13:20 - Zarządzanie i wykorzystania cyfrowych danych miejskich dla poprawy jakości życia w mieście - Smart City

13:20 - 13:35 - Jak zbierać i analizować problemy i potrzeby miasta? - BIT S.A.

13:35 - 13:50 - Bezpieczeństwo Smart City w kontekście rosnących zagrożeń w cyberprzestrzeni. Bezpieczeństwo obywateli, danych i urządzeń. - Cyberus Labs Sp. z o.o.

13:50 - 14:20 - Debata

                            Blok tematyczny: Inteligentna infrastruktura miejska (budynki, energetyka, oświetlenie, łączność) 

14:25 - 14:40 - Smart Geologia dla Smart City - Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy

14:40 - 14:55 - Emitel w projektach Smart City, IoT - Maciej Staszak – EmiTel S.A.

14:55 - 15:10 - Inteligentna infrastruktura oświetleniowa – pierwszy krok do inteligentnego miasta. – (Signify Sp. z o.o. - Grzegorz Ślusarczyk

15:10 - 15:25 - Niezawodność dostaw energii elektrycznej - Energoprojekt Katowice S.A. - Janusz Kurpas, Dyrektor Obszaru Przesył i Dystrybucja

15:25 - 15:40 - Schreder – więcej niż oświetlenie - Schréder Polska Sp. z o.o.

15:40 - 16:10 - „Architektura może wpływać na rozwój i zdrowie naszych dzieci? Przedszkole przyszłości - W.P.I.P. Sp. z o.o. Sp. k.

16:10 - 16:40 - Debata - Prowadząca dr Dominika Kaczorowska - Spychalska 

17:00               – Zakończenie pierwszego dnia targów

19:30               – Rozpoczęcie Wieczoru Wystawców – Rozdanie nagród „Smart City Poland Award”
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Program Targów

12 czerwca 2019

Program targów Smart City Expo Poland (11 – 12 czerwca 2019 – Expo Łódź)

09:00                – Otwarcie hali dla zwiedzających

10:00                - Rozpoczęcie konferencji targowej

                             Blok tematyczny: Czy nowoczesne usługi płatnicze mogą wspomóc zarządzanie miastem i ułatwić codzienne funkcjonowanie jego mieszkańcom? 

10:00 - 10:30 - Smart płatności w smart city - Polskie ePłatności S.A. - Bernard Boczar – Dyrektor ds. Rozwoju Produktów Samoobsługowych oraz Kamila Kaliszyk 

                           – Mastercard Vice-President Business Development 

10:30 - 10:45 - Elektroniczne kanały płatności za bilety komunikacji miejskiej w Łodzi – Ada Kralisz - MKP Łodź

                            Blok tematyczny: Jak mierzyć „inteligencję” miasta i jakie ma „ona” znaczenie dla wizerunków miast?

10:50 - 11:05 - Norma PN-ISO 37120 – narzędzie do oceny efektywności działań na rzecz zrównoważonego rozwoju społecznego -

                           - Sławomir Wilczyński - Główny Specjalista - Polski Komitet Normalizacyjny

11:05 - 11:20 - Przebieg procesu certyfikacji na przykładzie Lublina - Piotr Żyśko - Zastępca Dyrektora Wydziału Strategii i Przedsiębiorczości Urzędu Miasta Lublin,

                             Blok tematyczny: Miasto estetyczne – rosnące oczekiwania mieszkańców

11:25 - 11:40 - Inteligentne meble miejskie - Łukasz Siódmok - Fulco System

11:40 - 11:55 - Oszczędna, łatwa w instalacji, proekologiczna. E-papierowa informacja pasażerska firmy Dysten. 

11:55 - 12:10 - UMS (Urban Management System) - nowoczesne zarządzanie przestrzenią parkingową w Twoim mieście - Michał Sejmicki

12:10 – 12:35 - Lego dla inteligentnych miast – Meble Solarne SEEDIA

12:35 – 13:00 – Debata

                              Blok tematyczny: Internet rzeczy w mieście przyszłości

13:00 – 13:15 - Czym jest Internet rzeczy i dlaczego będzie miał coraz większy wpływ na nasze życie - dr Dominika Kaczorowska - Spychalska 

13:15 – 13:30 - Rozwiązania Smart City w internecie rzeczy T-Mobile - Maciej Szafran - T-Mobile

13:30               – Zakończenie konferencji

17:00               – Zakończenie targów
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Patroni honorowi

www.mpit.gov.pl

www.lodzkie.pl

www.uml.lodz.pl

www.pkn.pl

www.gridw.pl

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii

Marszałek Województwa Łodzkiego Grzegorz Schreiber

Prezydent Miasta Łodzi - Hanna Zdanowska

Polski Komitet Normalizacyjny

GRID Warszawa

www.deloitte.com

www.emitel.pl

www.ams.com.pl

www.bestplaceinstytut.org

Deloitte

Emitel S.A.

AMS SA

Fundacja Best Place - Europejski Instytut Marketingu Miejsc

Współorganizator konkursuPartner konferencji Sponsor konkursuSponsor
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Patroni medialni

www.biznesalert.pl

www.buildercorp.pl

www.cire.pl

www.wartowiedziec.pl

www.elektrycznarewolucja.pl

www.gazetasolecka.pl

www.dariuszstasik.com

www.gramwzielone.pl

www.inframedia.pl

Biznes Alert

BUILDER

Centrum Informacji o Rynku Energii

Dziennik Warto Wiedzieć

Elektryczna Rewolucja

Gazeta Sołecka

Good Time For Smart City

Gram w Zielone

Infrastruktura

www.informacjainstal.com.pl

www.inteligentnemiastairegiony.pl

www.ozeon.com.pl

www.eska.pl

www.smartcityblog.pl

www.smart-grids.pl

www.smartcity-expert.eu

www.ird.elamed.pl

www.forumem.pl

INSTAL

Inteligentne Miasta i Regiony

OZEON

RADIO ESKA S.A.

Smart City Blog

Smart Grids Polska

Smartcity Expert

Traffic Engineeering

Forum Elektromobilności

Patroni merytoryczni

www.klasterodpadowy.com

www.pioiro.pl

www.psem.pl

Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu

Polska Izba Odzysku i Recyklingu Opakowań

Polskie Stowarzyszenie Elektromobilności

www.sarp.org.pl

www.mobilne-miasto.org

www.urbaniscipolscy.pl

Stowarzyszenie Architektów Polskich

Stowarzyszenie Mobilne Miasto

Stowarzyszenie URBANIŚCI POLSCY

forum elektromobilności
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1Pay Poland Sp. z o.o. jest firmą technologiczną z branży 
IT i tworzy dedykowane rozwiązania informatyczne dla 
przedsiębiorstw, samorządów i na własne potrzeby. 
Jednym z naszych produktów jest aplikacja NiceTown, 
która wpisuje się w szerokie zagadnienie Smart City. 
Mieszkaniec w jednej aplikacji może otrzymywać infor-
macje lokalne, informacje o awariach, ostrzeżenia pogo-
dowe i wszystkie rozliczenia od Miasta, firm miejskich i 
lokalnych przedsiębiorców. Dzięki aplikacji dbamy rów-
nież o środowisko.

Airly to polska firma działająca na rynku od 2016 r. 
Główna idea, jaka jej przyświeca, to zwiększenie świado-
mości ludzi na temat powietrza, którym oddychają.         
W ciągu roku istnienia Airly podjęło współpracę z naj-
większymi firmami w naszym kraju m.in. z: Avivą, 
Onetem i Interią, Eurobankiem.
Airly zbudowało najgęstszą sieć monitorującą jakość po-
wietrza w Polsce, która liczy już ponad 2500 urządzeń, 
oraz stworzyło Inteligentny System Monitorowania Jako-
ści Powietrza. W skład całego systemu wchodzi sieć czuj-
ników jakości powietrza, platforma, aplikacje na system 
Android i iOS, dane oraz prognoza zanieczyszczeń po-
wietrza. 
Our goal is to create the most innovative and effective 
tools for measuring the air quality and providing the 
most reliable, real-time data about pollution to the lar-
gest possible number of people. 

Airly’s mission is to increase the awareness about the 
meaning of air quality, and consequently, bringing an 
effective contribution to solve the pollution problems 
and improve the quality of life for people all around the 
globe.

Jesteśmy liderem na rynku inteligentnej automatyki 
przemysłowej i systemów zarządzania budynkami. Po-
siadamy ponad 15 lat doświadczenia i dziesiątki uda-
nych wdrożeń dla instytucji, osób prywatnych, gmin i za-
kładów przemysłowych na całym świecie. Do naszych 
klientów należą tacy giganci światowego przemysłu jak: 
VW, Eisenmann, FIAT, OPEL, 3M, MAN, Lila Logistik, Asi 
Group, Budizol, DB Schenker, Tesla; czy prestiżowe 
uczelnie - Politechnika Śląska i Politechnika Często-
chowska.
APA Group
Your life. Reinvented.

APA Group is Polish leader in an intelligent solutions, for 
industrial automation and building management sys-
tems. We have over 15 years of experience and realized 
many projects for the institutional clients and investors 
as well as for industrial plants all over the world. We are 
trusted by such big companies as VW, Eisenmann, 
FIAT,OPEL, 3M, MAN, Lila Logistik, Asi Group, Budizol, 
DB Schenker or Politechnika Śląśka and Politechnika 
Wrocławska.
APA Group
Your life. Reinvented.
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1Pay Poland Sp. z o.o.

61-612 Poznań
ul. Rubież 46
www.nicetown.pl
tel: +48 603 795 890
email: kontakt@1pay.pl

AIRLY Sp. z o.o.

31-548 Kraków
ul. Pokoju 1A
www.airly.eu
tel: +48 519 016 450
email: p.bak@airly.eu

APA Sp. z o.o.

44-105 Gliwice
ul. Tarnogórska 251
www.apagroup.pl
tel: 322316443
email: info@apagroup.pl
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Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego przyzna-
je dotacje z Funduszu Europejskiego, w ramach Regio-
nalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódz-
kiego 2014 – 2020 (RPO WŁ 2014-2020).

   Na co, kiedy oraz w jaki sposób uzyskać dofi-
nansowanie?
Tego wszystkiego dowiesz się na Naszym stoisku, po-
nadto poznasz historię beneficjentów, którym się udało. 
Zapraszamy – razem zmieniajmy łódzkie z funduszami 
europejskimi.

Firma Quriers specjalizuje się w ekspresowym dostar-
czaniu przesyłek lokalnych na terenie  m.in. Łodzi, War-
szawy, Krakowa, Katowic i Wrocławia.
Dostawy realizujemy często samochodami elektryczny-
mi i rowerami, z możliwie najmniejszą szkodą dla środo-
wiska. Przez 20 lat swojej działalności i ponad 1 milion 
przejechanych bezemisyjnie kilometrów zmniejszyliśmy 
produkcję CO2 o ponad 30 ton.
Natomiast przesyłki krajowe i międzynarodowe odbie-
ramy oraz doręczamy w całej Polsce i Europie przy 
współpracy ze sprawdzonymi Partnerami.
Zostaliśmy wyróżnieni przez Polskie Stowarzyszenie 
Paliw Alternatywnych PSPA i PwC w kategorii „Liderów 
Elektromobilności 2018” podczas 24. Konferencji Stron 
Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w spra-
wie zmian klimatu (COP24) w Katowicach.
01.10.2016 rozpoczęliśmy projekt "CO2URIER - Bezemi-
syjne usługi kurierskie", którego głównym celem było 
wypracowanie modelu biznesowego ekologicznej firmy 
kurierskiej, uwzględniającego offset dwutlenku węgla i 
nowe usługi o charakterze proekologicznym. 

Asseco Data Systems produkuje i rozwija oprogramo-
wanie dla wszystkich sektorów gospodarki oraz admini-
stracji publicznej, dostarcza produkty i usługi, bazujące 
na oprogramowaniu własnym oraz firm trzecich, a także 
rozwiązania infrastruktury teleinformatycznej, rozwiąza-
nia dla inteligentnych miast i budynków, oferuje centra 
danych, szkolenia i systemy zarządzania kapitałem ludz-
kim, specjalizuje się także w usługach bezpieczeństwa      
i zaufania danych oraz komunikacji masowej.                
Działalność skoncentrowana jest na obsłudze przedsię-
biorstw oraz instytucji administracji samorządowej          
na rynku krajowym. 

Asseco Data Systems produces and develops software 
for all sectors of the economy and public administration, 
based on proprietary and third-party software, as well as 
solutions for ICT infrastructure and smart cities and buil-
dings. It offers data centers, trainings, and systems for 
management of human resources, and also specializes 
in services for safety, data confidentiality, and mass 
communication. The business is focused on providing 
services to enterprises and local government admini-
stration domestically.

APLAN - Łódzkie

90-051Łódź
al. Piłsudskiego 8
www.rpo.lodzkie.pl
email: promocja.rpo@lodzkie.pl

QURIERS

93-430 Łódź
al. Bulwarowa 20
www.quriers.pl
tel: 692 421 717
email: quriers@quriers.pl

Asseco Data Systems S.A.

81-321 Gdynia
ul. Podolska 21
www.assecods.pl
tel: 22 5258 601 / fax: 22 574 87 18
email: kontakt@assecods.pl

„Platforma Integracyjna Metropolis
Open API – w ramach Rozbudowy 
systemu Śląskiej Karty Usług 
Publicznych” 

Wyróżnienie
W kategorii transport



BIT S.A.   jest   integratorem technologicznym  działają-
cym w 3  branżach: BEZPIECZEŃSTWO, IT i TELEINFOR-
MATYKA. Firma zajmuje się opracowywaniem i integra-
cją dedykowanych systemów, w tym na potrzeby orga-
nów administracji publicznej. W najbliższym czasie BIT 
S.A. zamierza wdrożyć do oferty autorskie rozwiązania w 
postaci grupy produktowej SmartBIT City, w skład której 
wejdą: aplikacja miejska, interaktywne elementy infra-
struktury, miejskiej zasilane solarnie oraz inteligentny 
monitoring miejski.

Columbus Energy jest liderem rynku mikroinstalacji fo-
towoltaicznych w Polsce. Firmie zaufało już blisko 3000 
Klientów, których zdobyła dzięki kompleksowej obsłu-
dze oraz innowacyjnemu produktowi - "Abonamentom 
na Słońce", pierwszej takiej ofercie na fotowoltaikę           
w Polsce.

Cybercom zajmuje się konsultingiem IT i tworzeniem 
produktów cyfrowych. Wspieramy biznes od projekto-
wania zrównoważonych rozwiązań, przez przeprowa-
dzenie POC, szybkie prototypowanie, aż po realizację. 
Szczycimy się bogatym portfolio w takich branżach jak: 
publiczna, służba zdrowia, przemysł, media, transport i 
wiele innych. W Polsce jesteśmy obecni w Warszawie, 
Łodzi oraz Bydgoszczy, gdzie skupiamy 300 ekspertów z 
obszarów ponad 20 różnych technologii (w tym Cloud, 
IoT, AI, VR, blockchain itd).

BIT S.A.

00-854 Warszawa
al. Jana Pawła II 23
www.bit-sa.pl
tel: 85 87 51 100 / fax: : 85 87 51 101
email: kontakt@bit-sa.pl

Columbus Energy S.A.

31-234 Kraków
ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej 13
www.columbusenergy.pl
tel: 12 307 30 99 / fax: 12 311 33 13
email: biuro@columbusenergy.pl

Cybercom Group

01-209 Warszawa
ul. Hrubieszowska 2
www.cybercom.pl
tel: +48 22 355 21 70 
email: contact.poland@cybercom.com
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„Zgłoszenia BB”

I Nagroda
W kategorii e-usługi



Cyberus Labs jest dostawcą rozwiązań w zakresie cyber-
bezpieczeństwa. Stworzył system eliminujący koniecz-
ność używania statycznych danych dostępowych (w tym 
haseł) w procesie uwierzytelnienia. Oferuje systemy za-
pewniające bezpieczne uwierzytelnienie użytkowników 
w aplikacjach webowych i mobilnych, a także uwierzytel-
nienie użytkowników, urządzeń, szyfrowanie komunika-
cji oraz monitoring wszelkiego rodzaju sieci IoT. Jako 
jedna z nielicznych polskich firm jest beneficjentem pro-
gramu Horyzont 2020.

Dysten jest polską firmą technologiczną wielokrotnie   
nagradzaną w kraju i za granicą. Projektuje i wykonuje 
zgodnie z normą ISO urządzenia do systemów informa-
cji pasażerskiej, kolejowej, miejskiej, turystycznej, w 
technologiach LED, LCD, TFT i e-papier. Dostarcza      
rozwiązania w ramach Inteligentnych Systemów       
Transportowych, zgodne z ideą Smart City. Dysten to 
wykonawca największego polskiego systemu informacji 
pasażerskiej na terenie Metropolii Górnośląsko-Zagłę-
biowskiej i rzetelny partner, sprawdzony podczas wielu 
krajowych i zagranicznych inwestycji publicznych. 

ECOBINS to nowoczesne rozwiązanie dla samorządów i 
firm zajmujących się zbiórką recyklingu oraz odpadów 
komunalnych. ECOBINS wspomaga zarządzanie pojem-
nikami i ich opróżnianiem, dzięki czemu cały proces 
staje się bardziej oszczędny i przyjazny dla środowiska. 
Podstawowe funkcje systemu to: 
- monitoring zapełnienia pojemników oraz kontrola 
opróżniania,
- monitoring lokalizacji pojemników,
- tworzenie zdjęciowej dokumentacji serwisowej,
- planowanie tras opróżniania, 
- kontrola dostępu do pojemników.

ECOBINS is a modern solution for municipalities and 
companies dealing with the collection of recyclables 
and municipal waste. ECOBINS supports container ma-
nagement and emptying, making the entire process 
more cost-effective and environmentally friendly. The 
basic functions of the system are:
- container fill level monitoring and collection control,
- container location monitoring,
- creating photo service documentation,
- planning of emptying routes,
- container access control.

CYBERUS LABS Sp. z o.o.

40-006 Katowice
ul. Warszawska 6 lok. 309
www.cyberuslabs.com
tel: +48 662 862 290
email: office@cyberuslabs.com

DYSTEN Sp. z o.o.

41-800 Zabrze
ul. Grunwaldzka 91
www.dysten.pl
tel: +48 32 376 12 60
email: biuro@dysten.pl

ECOBINS Sp. z o.o.

70-486 Szczecin
ul. Królowej Korony Polskiej 24 lok. 103a
www.ecobins.pl
tel: +48 91 350 80 01
email: info@ecobins.pl
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„E-papierowa informacja 
pasażerska zasilana
energią solarną” 

I Nagroda
W kategorii transport



Edbak to innowacyjne przedsiębiorstwo założone             
w 1992. Stosujemy najwyższej jakości rozwiązania dedy-
kowane branżom Digital Signage, IT oraz AV. Jesteśmy 
wiodącym producentem systemów mocować do ekra-
nów LED/LCD oraz projektorów. W ofercie posiadamy 
również stojaki, wózki konferencyjne, ściany video. Na-
szymi największymi atutami są: nowoczesny park maszy-
nowy, doświadczona i wysoko-kwalifikowana kadra, 
własny dział projektowy. 

Emitel jest krajowym liderem w zakresie prac związa-
nych m.in. z cyfryzacją emisji radiowo-telewizyjnych, jak 
również rozwojem usług bazujących na nowoczesnych 
systemach łączności bezprzewodowej.
Firma z sukcesem wdrożyła sieć telewizji cyfrowej DVB-T 
w Polsce, prowadzi prace nad radiofonią cyfrową DAB+. 
Oferta firmy obejmuje także projektowanie, instalację      
i doradztwo techniczne w systemach radiodyfuzyjnych    
i radiotelekomunikacyjnych oraz wynajem infrastruktury 
na potrzeby nadawców i operatorów.

Emitel is leading the efforts to digitize TV and radio 
broadcast in Poland as well as develop services based 
on state-of-the-art wireless communication systems.
The company has successfully implemented DVB-T (Di-
gital Video Broadcasting – Terrestrial) in Poland and is 
working on DAB+ (Digital Audio Broadcasting). 
The company’s offer also includes designing and 
deploying radio diffusion and radio communications 
systems with related technical consulting, as well as le-
asing infrastructure to broadcasters and operators.

-  Jedna z największych w Europie firm projektowo-in-
żynierskich
- 70 lat działalności
- Kilkadziesiąt tysięcy projektów dla różnych sektorów 
gospodarki
- Doświadczenie w kompleksowej obsłudze inwestycji 
w zakresie projektowania, doradztwa, ekspertyz i analiz 
technicznych, nadzoru budowlanego oraz generalnego 
wykonawstwa.
- One of the largest European design and engine-
ering companies
- A history of 70 years
- Tens of thousands of designs for different sectors of 
the economy
- Experience in comprehensive design, consulting, 
expert appraisals, technical analysis, building supervi-
sion, and general contractor services.

EDBAK Sp. z o.o.

23-107 Piotrowice 186
www.edbak.pl
www.edbakproav.com
tel: +48 81 562 81 19 / fax: +48 81 562 81 19 wew. 129
email: info@edbak.pl

Emitel S.A.

02-797 Warszawa
ul. Klimczaka 1
www.emitel.pl
tel: 22 578 33 00 / fax: 22 578 33 02
email: sekretariat@emitel.pl

Energoprojekt Katowice S.A.

40-159 Katowice
ul. Jesionowa 15
www: epk.com.pl
tel: +48 32 208 92 15 / fax: +48 32 259 88 20
email: epk@epk.com.pl

SCEP Sp. z o. o.   |   ul. Hoża 86 lok410   |   00682 Warszawa   |   tel. 22 242 84 81   |   biuro@smartcityexpo.pl 5smartcityexpo.pl



Serdecznie zapraszamy do współpracy z Firmą PV 
ENERGIA POLSKA – liderem wśród najprężniej rozwija-
jących się firm w sektorze fotowoltaiki w Polsce. Realizu-
jemy inwestycje instalacji fotowoltaicznych dla klientów 
sektora biznesu jak i dla osób prywatnych. W swojej 
ofercie posiadamy również indukcyjną pompę ciepła 
oraz ładowarki samochodowe. Doradzamy inwestorom 
w zakresie doboru rozwiązania, finansowania oraz funk-
cjonalności użytkowej – optymalizacji zysku. Nasi projek-
tanci, konstruktorzy, certyfikowani instalatorzy OZE oraz 
monterzy służą radą i fachowym doświadczeniem. Dzia-
łamy na terenie całego kraju oraz poza jego granicami. 
Jesteśmy przekonani, że wybór naszej oferty pozwoli na 
sprawną i bezproblemową realizację Państwa inwestycji.

PV ENERGIA POLSKA is a leader among the most dyna-
mically developing companies in the photovoltaic 
sector in Poland. We implement investments of photo-
voltaic installations for clients of the business sector as 
well as for private individuals. In our offer we also have 
an induction heat pump and car chargers. We advise 
investors on the selection of solutions, financing and 
usability - profit optimization. Our designers, construc-
tors, certified RES installers and assemblers provide 
advice and professional experience. We operate thro-
ughout the country and beyond its borders. We are co-
nvinced that the choice of our offer will allow efficient 
and trouble-free implementation of your investment.

Miasto Łódź - gospodarz EXPO Horticultural 2024     
Łódź Polska
W marcu 2018 r. Łódź otrzymała prawa do organizacji 
wystawy EXPO Horticultural w 2024 roku, która będzie 
poświęcona m.in. wdrażaniu rozwiązań na rzecz zrówno-
ważonego rozwoju miast, kształtowaniu miejskiego kra-
jobrazu, rozwojowi zieleni w mieście, podnoszeniu jako-
ści życia, aktywizacji mieszkańców, czy też promowaniu 
innowacji w dziedzinie ochrony zdrowia i ochrony śro-
dowiska. Wydarzenie stanowi także idealną okazję do 
kontynuowania międzynarodowego dialogu na temat 
znaczenia natury i jej wpływu na rozwój człowieka. Głów-
nym tematem wystawy jest „Natura miasta”. Jest to zwią-
zane z wielkimi wyzwaniami, przed którymi stoją miasta 
na całym świecie, wynikające z trwającego procesu 
urbanizacji.
Natura miasta oznacza rozwój idei miasta, jako miejsca 
do życia w przyjemnym i zdrowszym środowisku; jako 
miejsca do życia i pracy, a także miejsca wypoczynku, 
rozrywki i rekreacji. Dlatego EXPO 2024 będzie zlokali-
zowane w centrum miasta, tak aby zarówno mieszkańcy, 
jak i uczestnicy mogli stać się częścią Wystawy i naszego 
Miasta, a tym samym mieć realny wpływ na zmiany w 
miastach i na całym świecie.
Dlatego już dzisiaj zapraszamy do współtworzenia z 
nami tej wyjątkowej Wystawy. Skupmy się na roli zieleni 
w naszym życiu, a tym samym na zrównoważonym roz-
woju gospodarczym i społecznym.

Fulco System – czołowy polski producent elementów małej 

architektury oraz rozwiązań smart city.

Firma projektowo - produkcyjna oferująca wysokiej jakości 

wyposażenie przestrzeni miejskiej oraz innowacyjne rozwią-

zania technologiczne. 

Meble miejskie marki Fulco System tworzą wyjątkową archi-

tekturę krajobrazu, a nowoczesne rozwiązania takie jak: inte-

ligentna ławka solarna, zewnętrzna ładowarka indukcyjna    

czy smart kosze z czujnikami napełnienia zmieniają miasta      

w smart city.

Fulco System - a leading Polish manufacturer of small archi-

tecture and innovative smart city solutions.

The manufacturing company offering high quality urban fur-

niture and innovative technological solutions.

The city furniture by Fulco System creates a unique landscape 

architecture. Modern solutions such as intelligent solar 

bench, external induction charger or smart bins with the fil-

ling sensors turn cities into smart cities.

EVAN s.c.

33-300 Nowy Sącz
Plac Gen. H. Dąbrowskiego 2A
www.pvenergia.com
tel: +48 668 041 241
email: info@pvenergia.com

Expo 2024 Łódź Polska

90-926 Łódź
ul. Piotrkowska 104
www.expo2024.uml.lodz.pl
tel: 22 578 33 00 / fax: 22 578 33 02
email: sekretariat@emitel.pl

FULCO SYSTEM Sp. z o.o.

44-100 Gliwice
ul. Portowa 16J
www.fulcosystem.pl
tel: +48 32 305 05 80
email: biuro@fulco.pl
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Firma Garo została założona niemal 80 lat temu w niewielkiej miej-
scowości Gnosjö na południu Szwecji. Kształtowana na przestrzeni 
lat kultura organizacyjna jest unikalna w swoim rodzaju, a produkty 
są maksymalnie zorientowane na wysoką jakość oraz przyjazne za-
równo użytkownikowi jak i środowisku. Oferta produktowa jest 
bardzo szeroka, począwszy  od najprostszych gniazd, wtyczek, 
puszek instalacyjnych poprzez przenośne rozdzielnice budowlane, 
dystrybutory mediów w marinach, aż do bardzo popularnych stacji 
ogrzewania postojowego, a kończąc na zaawansowanych systemach 
ładowania samochodów elektrycznych.
Grupa Garo rozwija się bardzo dynamicznie, a do tego rozwoju nie-
zbędne jest sukcesywne powiększanie zdolności produkcyjnych. 
Szczeciński zakład jest tego doskonałym przykładem: w 2017r. roz-
budowaliśmy naszą przestrzeń o 4700m² uzyskując łączną po-
wierzchnię ponad 7000m² przy jednoczesnym zwiększeniu liczby 
pracowników z 60 osób w roku 2016 do ponad 140 etatów obecnie. 
Na dachu nowej hali została zamontowana 70kWp instalacja fotowol-
taiczna, co oznacza, że każda MWh wyprodukowana przez GARO 
ogranicza emisję CO2 do atmosfery o ponad 800kg. Kolejnym 
aspektem jest tworzenie kompleksowego łańcucha dostaw dla 
grupy poszukując i sukcesywnie zwiększając udział dostawców z re-
gionu. Szczecin jest idealną lokalizacją pod wieloma względami, 
łatwy dostęp do głównych arterii komunikacyjnych oraz promów 
praktycznie pozwala na dostawę towarów na drugi dzień do Skandy-
nawii, a dynamicznie rozwijający się region dostarcza szeroki dostęp 
do rynku dostawców. 
Garo Polska Sp. z o.o. będąca częścią Grupy GARO prowadzi działal-
ność na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK Mielec 
na prawobrzeżu Szczecina. Działalność spółki skoncentrowana jest 
na produkcji dla potrzeb Grupy, oraz na aktywnym współtworzeniu 
rodzącego się w Polsce rynku elektromobilności. Zwieńczeniem 
działań GARO w obszarze e-Mobility było otrzymanie tytułu ‘Lidera 
Elektromobilności’. Nagroda została wręczona podczas Międzynaro-
dowej Konferencji Klimatycznej COP24 w grudniu 2018 roku.
Więcej informacji na: http://garo.com.pl/  

Ogólnopolski, wysokonakładowy miesięcznik, ponad 26 
lat na rynku. Co miesiąc dociera do 25 tys. osób w kraju: 
sołtysów, radnych, wójtów, burmistrzów oraz gmin, ad-
ministracji regionalnej i urzędów centralnych a także do  
innych mieszkańców małych miast i wsi. Prenumeruje 
nas prawie 8,5 tysiąca rolników z całego kraju. 

Nationwide, high-volume monthly, more than 26 years 
on the market. Every month, reaches to 25 thousand 
people in the country: village mayors, councilors, 
mayors and municipal, regional and central offices as 
well as other residents of small towns and villages. Sub-
scribe to our 8,500 farmers from all over the country.

GIAP, spółka geoinformatyczna zajmująca się produkcją 
oprogramowania GIS oraz skanowaniem laserowym. 
Głównym produktem jest Samorządowa Platforma 
Danych Przestrzennych (SPDP) wspierająca realizację 
zadań administracji samorządowej i instytucji publicz-
nych. W jej skład wchodzą aplikacje dziedzinowe, porta-
le mapowe, e-usługi oraz przetwarzanie danych prze-
strzennych. Technologia skanowania laserowego 3D 
wnętrz budynków, pozwala natomiast na inwentaryzację 
oraz wizualizację przestrzeni.

GARO POLSKA SP. Z O.O.

70-784 Szczecin
ul. Wisławy Szymborskiej 18 
www.garo.com.pl / www.garocharging.com
tel: +48 91 8811 770 / fax: +48 91 424 33 33
email: garo@garo.com.pl

WIELKOPOLSKIE 
STOWARZYSZENIE
SOŁTYSÓW - GAZETA SOŁECKA

02-515 Warszawa
ul. Puławska 3 lok. 2
www.gazetasolecka.pl 
tel: 22 404 66 44 / fax: 404 88 55
email: solecka@gazetasolecka.pl
reklama@gazetasolecka.pl 

GIAP Sp. z o.o.

02-777 Warszawa
al. Komisji Edukacji Narodowej 85 lok. 87 
www.giap.pl
tel: 22 243 72 53
email: giap@giap.pl

„Utworzenie Systemu
Informacji Przestrzennej (SIP)”

Wyróżnienie
W kategorii e-usługi



BIKE@GO to polski start-up odpowiadający na potrzebę 
wprowadzenia do przestrzeni miejskiej bezpiecznych 
parkingów/garaży dla rowerów, które zachęcą miesz-
kańców miast do korzystania z ich własnych jednośla-
dów nie tylko w celach rekreacyjnych ale przede wszyst-
kim jako środek transportu do pracy, galerii handlo-
wych, dworców i innych miejsc użyteczności publicznej. 
Bike&Go to rozwiązanie nowoczesne, bezpieczne, wy-
korzystujące nowe technologie. Jedyne takie w Polsce.

Jesteśmy zespołem ekspertów z wieloletnim doświad-
czeniem w realizacji projektów doradczych dla wiodą-
cych polskich podmiotów. Specjalizujemy się w studiach 
wykonalności, analizach oraz pozyskiwaniu finansowa-
nia dla sektora infrastruktury i transportu oraz w elektro-
mobilności. 

We are a team of expert practitioners in implementing 
advisory projects for leading Polish companies. We spe-
cialize in feasibility studies and acquisition of funding for 
transport, infrastructure and electromobility. 

Celem międzynarodowego projektu SMART KIDS, któ-
rego są partnerami Akademia Humanistyczno – Ekono-
miczna w Łodzi oraz Międzynarodowa Szkoła Podstawo-
wa Edukacji Innowacyjnej w Łodzi, jest opracowanie 
uzupełniającego modułu edukacyjnego dla uczniów w 
wieku od 10 do 14 lat. Projekt SMART KIDS zapozna 
uczniów z zagadnieniami takimi jak: planowanie urbani-
styczne, zrównoważony rozwój, energia odnawialna     
czy komunikacja bezprzewodowa. Szczegóły można 
znaleźć na stronie: https://smartkidsproject.eu

IMCM Sp. z o.o.
BIKE&GO

10-467 Olsztyn
ul. Sprzętowa 3C
www.bikeandgo.pl
tel: +48 666 699 111
email: m.celejewska@imcm.pl

Infra - Centrum Doradztwa Sp. z o.o.

02-672 Warszawa
ul. Domaniewska 47 lok. 10
www.infracd.pl
tel: 22 400 71 49
e-mail: biuro@infracd.pl

Instytut Postępowania Twórczego 

90-213 Łódź
ul. Rewolucji 1905r. 52
www.ipt.pl
tel: (042) 29 95 601
email: ipt@ipt.pl
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Inteligentne Miasto to producent oprogramowania. 
Oferujemy rozwiązania innowacyjne, zaawansowane 
technologicznie z obszaru IoT oraz smart city. Stworzyli-
śmy rozwiązanie do zarządzaniem strefami płatnego 
parkowania – UMS (Urban Management System). UMS 
to szereg modułów pozwalających na pełna kontrolę 
miejsca parkingowego (kto, kiedy i gdzie zaparkował) 
oraz unikatowy moduł e-parking umożliwiający miastom 
znaczne uszczelnienie systemu poboru opłat za płatne 
miejsca parkingowe.

Jaszpol to firma doskonale znana w Łodzi i w całym re-
gionie. Założona 30 lat temu w Zgierzu, zdobyła sobie 
dużą renomę wśród klientów. Dziś to czołowy autoryzo-
wany dealer Renault i Dacii na łódzkim rynku. 
W firmie Jaszpol wszystkie swoje motoryzacyjne potrze-
by klient załatwi pod jednym dachem. Firma oferuje 
przede wszystkim sprzedaż nowych samochodów 
marek Renault i Dacia. W Jaszpolu kupimy także auto 
używane oraz załatwimy kredyty i ubezpieczenia. Firma 
świadczy usługi w zakresie doradztwa finansowego. Tu 
znajdziemy serwis mechaniczny - gwarancyjny i pogwa-
rancyjny - oraz kupimy części i akcesoria samochodowe. 
Wreszcie, Jaszpol to również serwis blacharsko-lakierni-
czy samochodów wszystkich marek.
Firma stawia na rozwój elektromobilności – w swojej 
ofercie posiada już 4 samochody w 100 % elektryczne. 
Jest to Renault ZOE, Renault Kangoo Z.E.; Renault 
Master Z.E. oraz Renault Twizy. Ładowarki elektryczne 
umieszczone są w każdym punkcie sprzedaży firmy 
Jaszpol .

Hop.City – JedenŚlad Sp. z o.o. oferuje kompleksowe 
rozwiązania dla użytkowników, podmiotów bizneso-
wych oraz samorządów zainteresowanych usługami sha-
ringowymi. Całość spina autorski system i aplikacja do 
bezkluczykowego wynajmu pojazdów elektrycznych 
(skutery) na minuty. Polska spółka została założona w 
2017 roku przez trójkę znajomych: Karolinę Sikorską, Łu-
kasza Banacha oraz Marcina Brzeskiego.

Inteligentne Miasto Sp. z o.o.

20-209 Lublin
ul. Frezerów 3
www.inteligentne-miasto.com
tel: +48 668 448 708
email: kontakt@inteligentne-miasto.com

Jaszpol Sp. z o.o.

95-100 Zgierz
ul. Łódzka 28
www.jaszpol.pl
tel: 42 612 12 22
email: kontakt@jaszpol.pl

JedenŚlad Sp. z o.o. 

02-146 Warszawa
ul. 17 Stycznia 56
www.hop.city
tel: +48 22 123 55 89
email: kontakt@hop.city lub media@hop.city 
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Firma Ecotap jest dostawcą kompletnego systemu do 
ładowania pojazdów elektrycznych.

Systerm ładowania obejmuje zarówno urządzenia (łado-
warki), system wsparcia technicznego (zdalna konfigura-
cja urządzeń i diagnostyka serwisowa) jak i system 
sprzedaży i rozliczania operacji ładowania pojazdów 
elektrycznych, pozwalający na bardzo elastyczne dosto-
sowanie sposobu sprzedaży w zależności od przyjętego 
modelu biznesowego. Z oferowanych opcji można ko-
rzystać dowolnie, poprzez zakupienie samych urządzeń, 
urządzeń wraz ze wsparciem technicznym, oraz zakupie-
nie opcji pełnej, łącznie z możliwością prowadzenia    
rozliczeń.

Melex Sp. z o.o. to producent pojazdów elektrycznych w 
trzech kategoriach: pojazdy pasażerskie (4-, 6- i 8-oso-
bowe); pojazdy bagażowe (2-osobowe oraz skrzynie 
150-1 250 kg, specjalistyczne zabudowy); pojazdy spe-
cjalne (golf, karawan, ambulans, pojazd pocztowy). 
Więcej informacji znajdą Państwo na naszej stronie 
WWW.melex.com.pl.  

Melex Ltd. this is producer of electric vehicles in three 
categories: passenger (4-, 6- and 8-seats); cargo (2-se-
ats and cargo of loading capacity 150-1 250 kg, special 
constructions); special (golf, ambulance, hearse, model 
for post). More info on: WWW.melex.com.pl. 

Fundacja jest podmiotem powołanym do działań edu-
kacyjnych oraz badawczo-rozwojowych, dotyczących 
problematyki ekolo-gicznej. Podejmujemy szeroko za-
krojone działania w zakresie promowania postaw świa-
domego projektowania OZE w planach inwestycyjnych 
Jednostek Samorządu Terytorialnego, podmiotów ko-
mercyjnych i osób zycznych, a także racjonalizacji korzy-
stania z zasobów energii ze źródeł konwencjonalnych. 
Od 2012 roku wspieramy biznes realizując kampanie 
promocyjne o zasięgu ogólnopolskim, a także wydając 
różnego typu wydawnictwa branżowe. Stawiamy na 
kontakty bezpośrednie, dlatego podczas wydarzeń spo-
tykamy się z ponad 1000 podmiotów rocznie, a wśród 
czytelników czasopisma mamy ponad 2000 odbiorców 
instytucjonalnych poznanych osobiście. Dodatkowo po-
przez serwis internetowy docieramy do 40 000 odbior-
ców zainteresowanych ekologią.

KMT Katarzyna Ciarkowska

41-807 Zabrze
ul. Moniuszki 115
www.ecotap-poland.pl
tel: +48 502 605 566
email: kc@ecotap-poland.pl

Melex Sp. z o.o.

39-300 Mielec
ul. Inwestorów 25
www.melex.com.pl
tel: 42 612 12 22
email: board@melex.com.pl

FOWE

15-879 Białystok
ul. Św. Rocha 11/1 lok. 407
tel: 85 732 22 72 / +48 531 476 485
www.fowe.pl
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Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut 
Badawczy (PIG-PIB) prowadzi wszechstronne badania i 
usługi geologiczne, a także wypełnia zadania państwo-
wej służby geologicznej i państwowej służby hydrogeo-
logicznej. PIG-PIB gromadzi i udostępnia liczne dane 
geologiczne, zawierające m.in. informacje przydatne w 
planowaniu przestrzennym rozwoju terenów miejskich 
(Smart Cities). Do dyspozycji użytkowników jest ponad 
20 baz danych zawierających informacje geologiczne 
skierowanych do odbiorców zainteresowanych zagad-
nieniami: budownictwa, surowców mineralnych, środo-
wiska, hydrogeologii i wielu innych. Zasoby PIG-PIB są 
dostępne online na stronie: https://www.pgi.gov.pl/da-
ne-geologiczne/geologiczne-bazy-danych.html.

Polish Geological Institute – National Research Institute 
(PGI-NRI) gathers and disseminates vast amount of geo-
logical data, including information useful in city plan-
ning and development (suitable for Smart City needs). 
Users can choose from over 20 databases hosting geo-
logical data useful in numerous disciplines and issues, 
such as: civil engineering, mineral resources, environ-
mental protection, groundwater and many more. The 
geological information of PGI-NRI is available online at: 
https://www.pgi.gov.pl/dane-geologiczne/geologicz-
ne-bazy-danych.html.

Polskie Stowarzyszenie Elektromobilności (PSEM) po-
wstało 7 grudnia 2016 r. w celu stworzenia optymalnych 
warunków do rozwoju elektromobilności w Polsce. 
Nasze działania koncentrują się na propagowaniu i 
wspieraniu inicjatyw sprzyjających dynamicznemu roz-
wojowi elektromobilności, a także na współpracy z orga-
nami administracji rządowej i samorządowej, organiza-
cjami państwowymi i społecznymi, przedsiębiorstwami 
oraz innymi podmiotami działającymi lub planującymi 
rozpoczęcie działalności w tym sektorze.  Jesteśmy rów-
nież przekonani, że bez stworzenia szerokiej platformy 
współpracy rozwój elektromobilności będzie fragmen-
taryczny i nie pozwoli na wykreowanie nowej gałęzi go-
spodarki. Zapraszamy do współpracy wszelkie podmio-
ty, które chciałaby podejmować działania biznesowe, 
edukacyjne i promocyjne w tematyce związanej z elek-
tromobilnością.

PRE Edward Biel to polski producent, który od początku 
swojej działalności zajmuje się produkcją rozdzielnic 
elektrycznych, szaf niskiego napięcia do 6300A, roz-
dzielnic średniego napięcia, stacji transformatorowych 
SN/nn przeznaczonych dla energetyki zawodowej, infra-
struktury publicznej, budownictwa oraz przemysłu. 
Stacje ładowania samochodów elektrycznych EVB poja-
wiły się w ofercie PRE Edward Biel od 2017 roku.
PRE Edward Biel produkuje oraz dostarcza innowacyjne 
i nowoczesne stacje ładowania pojazdów elektrycznych 
wraz z infrastruktura umożliwiającą zarządzanie i kontro-
lą dostępu zgodnie z wymaganiami Ustawy o elektro-
mobliności i paliwach alternatywnych.
W ofercie producenta znajdują się stacje ładowania EVB 
prądem zmiennym AC o mocy do 44 kW oraz prądem 
stałym DC o mocy do 150 kW. PRE Edward Biel wykonu-
je również słupki INbox do ładowania „małej elektromo-
bilności” oraz urządzeń multimedialnych. Tworzone pro-
dukty oraz rozwiązania stacji mają szeroki profil zastoso-
wania. 
Firma podejmuje decyzje świadome i odpowiedzialne 
ekologicznie. Jednocześnie tworząc standardy, według 
których opiera swoją politykę. Działania ekologiczne 
wdrażane są na wielu płaszczyznach, między innymi po-
przez tworzenie, produkcję i rozwijanie wysoce zaawan-
sowanych wyrobów z uwzględnieniem aspektu ekologii, 
które w widoczny sposób przyczyniają się do ochrony 
środowiska w zakresie zmniejszania emisji zanieczysz-
czeń, efektu cieplarnianego, zakwaszania, zubożania 
nieodnawialnych surowców energetycznych oraz 
nieenergetycznych, czynników rakotwórczych itd. Pro-
dukcja  stacji ładowania opiera się o eko wskaźniki.

Państwowy Instytut Geologiczny - 
Państwowy Instytut Badawczy

00-975 Warszawa
ul. Rakowiecka 4
www.pgi.gov.pl
tel: +48 22 45 92 000 / fax: +48 22 45 92 001
biuro@pgi.gov.pl

Polskie Stowarzyszenie
Elekromobilności

00-764 Warszawa
ul. Jana III Sobieskiego 102A lok. U7
www.psem.pl
tel: 22 550 91 00 / fax: 22 696 52 72
email: biuro@psem.pl

PRE EDWARD BIEL

32-060 Liszki
ul. Piekary 363
www.evb24.pl
tel: +48 696 673 646 / fax: +48 12 429 73 43
email: szymon@prebiel.pl
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Jesteśmy grupą pasjonatów tworzących dedykowane 
oprogramowanie na zamówienie. Specjalizujemy się      
w systemach do obsługi programów kartowych takich 
jak Karta Mieszkańca Gdańska czy Gdańska Karta Tury-
sty. W ofercie posiadamy również gotowe rozwiązania 
do obsługi konferencji i wydarzeń, sprzedaży biletów, 
organizowania gier terenowych i miejskich ( questów ) 
oraz system audioguide przeznaczony do interaktywne-
go zwiedzania dowolnych obiektów. Wspieramy miasta 
w kontakcie z mieszkańcami i turystami.

Bazując na ponad 100 letnim doświadczeniu nasza firma 
wypracowała kompleksowe podejście do Klienta i pełną 
gamę rozwiązań od tworzenia koncepcji po usługi po-
sprzedażowe. Oferujemy profesjonalne systemy oświe-
tlenia ulicznego, dekoracyjnego, w tym również w ilumi-
nacji obiektów architektonicznych kreujących przestrzeń 
miejską. Posiadamy bogate doświadczenie w projekto-
waniu oświetlenia sportowego, przemysłowego i tune-
lowego. W swojej ofercie posiadamy nowoczesne 
oprawy LED służące do oświetlania ciągów pieszo-jezd-
nych, dróg, iluminacji oraz system inteligentnego stero-
wania OWLET.

Signify jest światowym liderem oświetlenia dla profesjo-
nalistów i konsumentów, także w dziedzinie oświetlenio-
wego Internetu Rzeczy. Nasze produkty marki Philips, 
zintegrowane systemy oświetleniowe Interact, a także 
usługi bazujące na zebranych danych, dostarczają war-
tości biznesowej i odmieniają życie w domach, budyn-
kach i miejscach publicznych. W 2018 r. odnotowaliśmy 
sprzedaż na poziomie 6,4 miliarda euro. Zatrudniamy 
około 29 000 pracowników w 70 krajach. Uwalniamy 
niezwykły potencjał światła dla jaśniejszego życia i lep-
szego świata. Już dwa lata z rzędu zostaliśmy określeni 
mianem Industry Leader według Dow Jones Sustainabi-
lity Index.

qb-mobile  s.c.

81-451 Gdynia
Aleja Zwycięstwa 96/98 lok. E518
www.qb-mobile.com
tel: +48 690 670 286
email: biuro@qb.com.pl

Schréder Polska Sp. z o.o.

02-305 Warszawa
ul. Aleje Jerozolimskie 142B
www.schreder.com.pl
tel: 22 375 92 30
email: schreder@schreder.com.pl

Signify Poland Sp. z o.o.

64-920 Piła
ul. Kossaka 150
www.signify.com 
tel: +48 600 324 780
email: piotr.nowinski@signify.com
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Firma Siltec Sp. z o.o. funkcjonuje na rynku od 1982 
roku. Dostarczamy naszym klientom w kraju i za granicą 
niezawodne, cieszące się zaufaniem produkty i usługi. 

Jesteśmy wytwórcą, producentem i serwisantem          
własnych agregatów prądotwórczych oraz autoryzowa-
nym dealerem i serwisantem UPSów i agregatów prądo-
twórczych.

Oprócz UPSów i własnych agregatów realizujemy za-
awansowane instalacje gwarantowanego zasilania dla 
największych polskich i zagranicznych  instytucji publicz-
nych i korporacyjnych. 

Oferujemy także stacje szybkiego ładowania prądem 
stałym o mocach wyjściowych od 20kW do 200kW.

Przenośne mobilne stacje szybkiego ładowania prądem 
stałym o mocy wyjściowej do 50kW.

Stacje ładowania  prądem przemiennym o mocach wyj-
ściowych: 7kW (jednofazowe) i 22kW (trójfazowe), Foto-
woltaiczne stacje szybkiego ładowania prądem stałym o 
mocy wyjściowej 50kW.

Rynek inteligentnych sieci energetycznych doczekał się 
inauguracji pierwszego w Polsce profesjonalnego por-
talu o branży – Smart-Grids.pl. Na bazie portalu Smart-
-Grids.pl został wydany pierwszy w Polsce magazyn 
branżowy Smart Grids Polska.
Grupa docelowa portalu Smart-Grids.pl
Portal Smart-Grids.pl skierowany jest do specjalistów 
zajmujących się działalnością badawczą, produkcyjną i 
usługową. Czytelnicy reprezentują następujące branże: 
energetykę (ciepło, woda, gaz), elektrotechnikę, elek-
tronikę, informatykę, teleinformatykę, a także automaty-
kę przemysłową mającą zastosowanie w inteligentnych 
sieciach.
 
Zadania portalu Smart-Grids.pl
Do głównych zadań portalu Smart-Grids.pl należą:
- prezentacja rozwiązań technicznych,
- przedstawienie stanowisk z sektora,
- promocja i wspieranie inicjatyw związanych z wprowa-
dzaniem i stosowaniem systemów Smart Grids oraz           
z efektywnością energetyczną.

NO SMOG /SMOGVENT Jedyny w Polsce. Innowacyjne rozwiązanie 
na skalę kraju i nie tylko. Firma VENTOM w trosce o zdrowie człowie-
ka ,we współpracy z Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie opra-
cowała produkt pozwalający chronić Ciebie, Twoich najbliższych 
oraz pracowników przed skutkami smogu. Zdrowe powietrze               
w Twoim otoczeniu zapewni Ci profesjonalny system filtrowentylacji 
zamknięty w niewielkim, prostym w budowie i tanim w eksploatacji 
urządzeniu. Jego wyjątkową cechą jest to, że oczyszcza powietrze 
pobierane z zewnątrz budynku co w odróżnieniu od typowych 
oczyszczaczy wewnętrznych stanowi istotną przewagę. Najnowsze 
rozwiązania pozwalają na podłączenie urządzenia do centralnej wen-
tylacji.
SMOGVENT – prosty, tani, łatwy w montażu. Regulacja dostosowana 
szerokości dostosowana do warunków. Niskie koszty eksploatacji. 
Smogvent zapewnia dobrą jakość powietrza w każdym miejscu. Uni-
wersalny typ urządzenia będzie idealnym rozwiązaniem dla żłobków, 
przedszkoli, biur, hal produkcyjnych, laboratoriów i szpitali, ale także 
dla prywatnych budynków mieszkalnych - wszędzie tam, gdzie jakość 
powietrza jest dla Ciebie ważna. Smogvent, oprócz redukcji zanie-
czyszczeń powietrza, dzięki izolacji akustycznej, ogranicza również 
hałas dochodzący z zewnątrz budynku. W sezonie grzewczym boli 
Cię głowa i jesteś zmęczony? Zdarza Ci się częściej kaszleć,
a objawy astmy nasilają się? Masz suchość lub drapanie w gardle? 
Dziwią Cię nietypowe dla zimnych pór roku reakcje alergiczne? 
Twoja kondycja słabnie, a wyniki badań pogarszają się? To znak, że 
należy zadbać o jakość powietrza w swoim otoczeniu!
VENTOM Sp. z o.o. – producent SMOGVENT oraz innych nowocze-
snych rozwiązań wentylacji pomieszczeń. Wywodzi się z najbardziej 
doświadczonej firmy specjalizującej się od kilkunastu lat GEO EKO 
Sanok. Produkcja oraz usługi wentylacyjne , konstrukcje i projekto-
wanie wentylacji zawsze związane było z innowacyjnymi rozwiązania-
mi mającymi na celu między innymi ochronę zdrowia i jak sama 
nazwa wskazuje rozwiązania włączające ekologiczny charakter           
inwestycji.

Siltec Sp. z o.o.

050- 800 Pruszków
ul. Parzniewska 12
www: siltec.pl
tel: +48 22 572 18 00 / fax: +48 22 823 66 46
email: info@siltec.pl

Smart Grids Polska 

www.smart-grids.pl
email: redakcja@smart-grids.pl

SMOGVENT VENTOM Sp. z o.o.

35-083 Rzeszów
ul. Bieszczadzka 11
www.smogvent.pl 
tel: +48 503 012 736
email: marek@smogvent.pl
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SOLIX odpowiada za wiele projektów w Polsce i na 
rynku międzynarodowym wdrażając profesjonalne mo-
nitory i system zarządzania treścią.

Zakres działalności to również ekrany LED, infokioski, 
ekrany typu POS, systemy audio i własne komputery Di-
gital Signage.

Wspólnym mianownikiem oferowanych urządzeń są sys-
temy zarządzania treścią, które opcjonalnie pozwalają 
na analizę demografii odbiorców i ich powiązanie z wy-
świetlaną treścią oraz szereg innych opcji dobieranych 
w zależności od skomplikowania projektu.

SOLIX oferuje wsparcie przy projekcie, sprzedaż, 
montaż oraz serwis urządzeń.

T&T Proenergy sp. z o.o. od 2011 roku prężnie działa na 
rynku odnawialnych źródeł energii w zakresie mikroin-
stalacji i elektrowni fotowoltaicznych w Polsce. Od tego 
czasu firma zrealizowała w całej ponad 500 mikroinstala-
cji sfinansowanych z rządowego programu NFOŚiGW 
„Prosument I i II” realizowanego przez Bank BOŚ                   
i oddziały wojewódzkich funduszu.

Volt Scooters to sieć łódzkich hulajnóg miejskich, dedy-
kowanych dla osób poszukujących alternatywnego 
środka  transportu. System opiera się na aplikacji, która 
po zasileniu konta, pozwala użytkownikowi uruchomić 
hulajnogę oraz korzystać z niej do momentu wyczerpa-
nia środków. Po skończonej jeździe, użytkownik może 
pozostawić urządzenie w dowolnym miejscu w określo-
nej przez firmę strefie parkowania. Volt Scooters działa 
w Łodzi już ponad miesiąc, zyskując zaufanie 3,5 tysiąca 
użytkowników. Dziennie generując ruch na poziomie 
200-250 wypożyczeń w dni powszednie i 300-350 w 
weekendy. Firma intensywnie obserwuje ekonomię 
współdzielenia, dlatego podczas zbliżających się 
targów, zaprezentuje swoje najnowsze rozwiązania, de-
dykowane miastom oraz firmom deweloperskim.

SOLIX Sp. z o. o. Sp. k.

27-200 Starachowice
ul. 1 Maja 13
www.solix.pl
tel: 41 240 63 05
email: solix@solix.pl

TT Proenergy Sp. z o.o.

64-100 Leszno
ul. Chełmońskiego 17
www.ttproenergy.pl
tel: +48 65 322 21 22
email: biuro@ttproenergy.pl

Volt Scooters – hulajnogi miejskie

91-341 Łódź
ul. Brukowa 12
www.voltscooters.pl
tel: +48 669 971 646
email: kontakt@voltscooters.pl
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WENAR to dystrybutor ładowarek do pojazdów elek-
trycznych firm SCAME, Etrel, Magnum CAP oraz HYPER-
CHARGER.
Urządzenia z oferty Wenar umożliwiają ładowanie samo-
chodów oraz autobusów elektrycznych.
Wenar prowadzi również prace rozwojowo-produkcyjne 
w zakresie kontrolerów punktów ładowania połączo-
nych z zarządzającym systemem informatycznym. Do-
starczamy rozwiązania umożliwiające połączenie puntu 
ładowania samochodów elektrycznych z urządzeniami 
infrastruktury elektro-energetycznej.
Firma oferuje także najbardziej kompletną usługę zarzą-
dzania kolumnami ładującymi w Polsce. 
Jest ona dostępna zarówno dla pojedynczej kolumny 
jak i odpowiednia do zarządzania małymi i średnimi sie-
ciami ładowania. 
Dzięki naszemu rozwiązaniu kolumny ładujące otwarte 
są dla kierowców z całej Europy – e-roaming.
 Szeroka gama rozwiązań jest dostosowana zarówno do 
klientów indywidualnych jak i biznesowych, takich jak 
sieci handlowe, hotele, restauracje, wypożyczalnie po-
jazdów, carfleet, oraz do instytucji publicznych.
WENAR  drives the future !

W.P.I.P. to polska, rodzinna firma będąca generalnym 
wykonawcą obiektów przemysłowych. Na przestrzeni 23 
lat firma zbudowała 300 obiektów o łącznej powierzchni 
ponad 1,2 mln m kw. Wśród nich są m.in. zakłady pro-
dukcyjne, magazyny, centra dystrybucyjne, handlowe, 
logistyczne, chłodnie, laboratoria a także budynki        
biurowe. 

Firma posiada własną Pracownię Projektową oraz Dział 
Badań i Rozwoju, którego zadaniem jest rozwijanie kom-
petencji firmy w obszarach: smart building, BMS – buil-
ding management system, NCS – nanosystemach jako-
ści powietrza w budynkach oraz systemach pozyskiwa-
nia energii ze źródeł odnawialnych. We wszystkie z ww. 
rozwiązań został wyposażony showroom firmy: Smart 
Building Center w Jasinie k. Swarzędza – budynek zero-
-energetyczny z certyfikatami LEED Platinum i WELL 
Building Standard (w trakcie certyfikacji ).

Firma ROSA jest producentem kompletnych systemów 
oświetlenia zewnętrznego. Wieloletnie doświadczenie 
w branży oświetlenia, innowacyjne rozwiązania techno-
logiczne oraz własne badania laboratoryjne sprawiają, 
że ROSA jest dziś jednym z największych i najnowocze-
śniejszych producentów oświetlenia zewnętrznego. 
ROSA oferuje anodowane słupy aluminiowe, oprawy 
oświetleniowe LED, słupy o zewnętrznej warstwie z two-
rzywa sztucznego. Dodatkowo firma realizuje indywidu-
alne projekty oświetleniowe dopasowane do potrzeb 
klienta. Dzięki nowoczesnej anodowni, firma ma możli-
wość anodowania aluminium w 10 kolorach, każdy            
z możliwością wybłyszczania.

WENAR Sp. z o.o.

43-382 Bielsko-Biała
ul. Cieszyńska 322
www.e-mob.pl
tel: +48 33 445 13 31
email: figiel@wenar.pl / info@wenar.pl

W.P.I.P. Sp. z o.o. Sp. k.

61-245 Poznań
ul. Abpa. A. Baraniaka 96 lok.98
www.wpip.pl 
tel: 61/ 875-76-05
email: halina.sitko@wpip.pl

Zakład Produkcji Sprzętu
Oświetleniowego „ROSA” 
Stanisław Rosa

43-109 Tychy
ul. Strefowa 1
www.rosa.pl
tel: 32 738-89-01 / fax: 32 738-89-09
email: sekretariat@rosa.pl
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Karbon 2 Sp. z o.o. już od ponad 20 lat stawia na pojaz-
dy zasilane energią elektryczną, rozwijając własne 
centra pojazdów elektrycznych Epojazdy.com w Gdań-
sku oraz Zabrzu.
W ofercie naszej firmy znajdują się m.in. czterokołowce 
uznanych marek takich jak: Yamaha, Eagle, czy Marshell. 
Spółka jest też wyłącznym importerem na Polskę jedno-
śladów elektrycznych Super Soco i dystrybutorem jed-
nośladów dostawczych E-max.
Pojazdy Karbon 2 wykorzystywane są głównie w branży 
komunalnej, turystycznej i rekreacyjnej, a także sporto-
wej, hutniczej, stoczniowej oraz na polach golfowych. 
Posiadamy też słynące z fachowości i terminowości 
punkty serwisowe na terenie całego kraju.
Naszymi stałymi odbiorcami poza Polską są partnerzy 
zagraniczni, m.in. z Holandii, Włoch, Chorwacji, Ukrainy, 
Czech, Słowacji oraz Rosji.

Karbon 2 Sp. z o.o.
Centrum Pojazdów Elektrycznych
(epojazdy.com)

40-142 Katowice
ul. Modelarska 11a
www.karbon2.pl / www.epojazdy.com 
tel: 32 353 60 13
email: karbon2@karbon2.pl
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