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GRUPA WB to obecnie największy, polski producent 
nowoczesnych technologii obronnych oferujący zaawansowa-
ne rozwiązania dla sił zbrojnych z całego świata. Firmy z grupy 
- WB Electronics, Radmor, Arex, MindMade, Flytronic, Polcam 
- oferują najnowocześniejsze kompleksowe rozwiązania dla 
sił zbrojnych z całego świata w  takich obszarach jak: systemy 
łączności, dowodzenia, rozpoznania i  kierowania uzbrojeniem; 
systemy bezzałogowe różnych klas; systemy informatyczne i cy-
berbezpieczeństwa; wyposażenie oraz modernizacja sprzętu 
wojskowego. Grupa WB oferuje również urządzenia i  systemy 
dla odbiorców cywilnych. Propozycje dla tych użytkowników 
mają firmy Radmor oraz MindMade.

RADMOR jest największym polskim producentem 
sprzętu radiokomunikacji ruchomej UKF FM. Urządzenia umoż-
liwiają budowanie konwencjonalnych systemów dyspozytor-
skich i nowoczesnych sieci cyfrowych TETRA i DMR. 

MINDMADE jest liderem w dziedzinie zaawansowa-
nych technologicznie mobilnych systemów bezprzewodowych, 
projektowanych do zastosowań w komunikacji specjalnej oraz 
M2M. Drugim obszarem specjalizacji spółki są zaawansowane 
rozwiązania kryptograficzne.

IP Connect Sp. z o.o.
jest autoryzowanym Partnerem firmy 
Rohill, którego innowacyjne syste-
my trankingowe TetraNode znajdują 
uznanie od wielu lat na całym świe-
cie. Naszymi klientami w  Polsce są 
jednostki sektora publicznego, od-
powiadające za bezpieczeństwo oraz 
operatorzy i organizatorzy transportu 
publicznego (kołowego, szynowego 
i lotniczego). Infrastruktura TetraNode 
eksploatowana jest również przez 
wiele firm komercyjnych, które wyko-
rzystują profesjonalną radiołączność 
między innymi do zarządzania przed-
siębiorstwem, czy produkcją.

WYSTAWCY WYSTAWCY

Motorola Solutions tworzy innowacyjne 
rozwiązania komunikacyjne o znaczeniu krytycznym oraz dostarcza usługi, 
które pomagają organizacjom bezpieczeństwa publicznego oraz przedsię-
biorstwom w  tworzeniu bezpieczniejszych miast i  rozwijających się spo-
łeczności. Szerokie portfolio urządzeń, infrastruktury, oprogramowania oraz 
usług pozwala zaoferować rozwiązania dla branży bezpieczeństwa publicz-
nego, straży pożarnej, ratownictwa medycznego, przemysłu, kopalń, ener-
getyki, handlu, hotelarstwa, transportu i  logistyki. Założona w 1928 roku, 
Motorola ma długą historię innowacji, które zrewolucjonizowała komunika-
cję. W roku 2014 przychody firmy wyniosły 5,9 mld dolarów zatrudniając 
15 tysięcy pracowników na całym świecie. Firma wydaje 681 mln dolarów 
rocznie na badania i rozwój, czego efektem jest przyznawanie tysięcy no-
wych patentów rocznie. Rozwiązania Motorola Solutions pozwalają ludziom 
skupić się na tym, co ważne w krytycznych momentach.

SPONSOR ZŁOTY

Motorola Solutions Polska Sp. z o.o.
ul. Wołoska 5
02-675 Warszawa
tel.: +48 22 606 04 50
www.motorolasolutions.com

Hytera Mobilfunk GmbH
Hytera Communications Corporation Ltd. jest drugim największym do-
stawcą urządzeń łączności profesjonalnej PMR na świecie. Działa na ryn-
ku od 1993 roku i oferuje profesjonalne rozwiązania PMR w technologii 
cyfrowej w standardzie ETSI DMR (konwencjonalny Tier II, trunkingowy 
Tier III), TETRA/TETRA2, PDT a w niedługim czasie także LTE. Ofertę uzu-
pełnia szeroki wachlarz oprogramowania dyspozytorskiego do ww. sy-
stemów – DWS, SmartOne, SmartXPT, SmartDispatch oraz systemów 
rejestracji danych i głosu – DVRS.

Autoryzowany dystrybutor na terenie Polski: 
RTcom
ul. Welecka 38
72-006 Mierzyn
www.rtcom.pl

tel.: +48 91 881 22 02
fax: +48 91 881 22 03
e-mail: biuro@rtcom.pl

SPONSOR SREBRNY

ATDI Sp. z o.o. od 30 lat jest kluczowym partnerem cywilnych 
i wojskowych regulatorów zarządzania widmem na całym świecie. Jako dostawca 
rozwiązań dedykowanych administracjom publicznym, służbom specjalnym, wojsku, 
policji, radiu i telewizji, operatorom oraz producentom sprzętu, stała się innowacyj-
nym aktorem dziedziny telekomunikacji i spectrum menadżementu. Dostarcza roz-
wiązań niezbędnych do budowy, analizy i optymalizacji sieci radiowych, monitoringu, 
szeroko rozumianej inżynierii widma. Spółka ATDI świadczy również usługi projekto-
wania rożnego rodzaju sieci telekomunikacyjnych, obejmujących wszystkie technolo-
gie radiowe, przy wykorzystaniu wysokiej jakości danych kartograficznych.

ATDI Spółka z o.o.
ul. Nowy Świat 54/56, 00-363 Warszawa
tel.: +48 22 828 92 08
e-mail: biuro@atdi.com
www.atdi.com

SPONSOR SREBRNY

MINDMADE sp. z o.o.
pl. Konstytucji 3
00-647 Warszawa
tel./fax: +48 22 6276 696 
e-mail: biuro@MindMade.pl
www.mindmade.pl

IP Connect sp. z o.o. 
ul. Lipowa 17, 44-207 Rybnik
tel.: +48 32 42 95 148
e-mail: handlowy@ipconnect.pl
www.ipconnect.pl

SPONSOR BRĄZOWY SPONSOR BRĄZOWY

Airbus Defence & Space
Airbus jest światowym liderem w  dziedzinie aeronautyki, przemysłu kosmicznego 
i usług pokrewnych. W roku 2016 wygenerował przychody w wysokości 67 mln Euro 
i zatrudnia około 134 tysięcy pracowników.

Secure Land Communications (SLC), działająca w  ramach firmy Airbus, oferuje za-
awansowane rozwiązania profesjonalnej łączności radiowej dla bezpieczeństwa pub-
licznego, obronności, transportu oraz przedsiębiorstw użyteczności publicznej. Portfolio 
firmy oparte na technologiach TETRA, Tetrapol oraz technologiach szerokopasmowych 
obejmuje infrastrukturę, urządzenia abonenckie, aplikacje i powiązane usługi. Secure 
Land Communication jako wiodący międzynarodowy gracz na rynku rozwiązań PMR 
(Professional Mobile Radio), posiada prawie 300 sieci radiokomunikacyjnych w ponad 
80 krajach i zatrudnia około 1150 pracowników w 17 krajach świata.

AIRBUS DEFENCE AND SPACE
PZL “Warszawa-Okęcie” S.A.
Al. Krakowska 110/114
02-256 Warszawa
tel.: +48 22 577 25 46
fax: +48 22 577 25 56
www.securelandcommunications.com

SPONSOR SREBRNY

AKSEL Sp. z o.o. 
Firma inżynierska z  długoletnią tradycją. 
Doświadczenie oraz kompetencje pracow-
ników pozwalają na wdrażanie profesjo-
nalnych rozwiązań z  zakresu łączności dla 
wojska, służb bezpieczeństwa publicznego, 
przemysłu oraz innych przedsiębiorstw. Na-
szym klientom proponujemy m.in.: systemy 
radiokomunikacyjne TETRA, DMR, aplikację 
dyspozytorską ConSEL z możliwością loka-
lizacji GPS, radiotelefony i akcesoria w  tym 
kamuflowane, specjalistyczne systemy te-
leinformatyczne oraz profesjonalne szkole-
nia techniczne. Autoryzowany dystrybutor 
i  partner aplikacyjny MOTOROLA. Dystry-
butor SAVOX i Radio Activity. Firma jest też 
dostawcą łączności cyfrowej TETRA i DMR.

AKSEL Sp. z o.o.
ul. Lipowa 17, 44-207 Rybnik
tel.: +48 32 42 95 100
fax: +48 32 42 95 103
e-mail: aksel@aksel.com.pl
www.aksel.com.pl

SPONSOR BRĄZOWY

MERATRONIK
Zakład Elektronicznej Aparatury Po-
miarowej Meratronik S.A. to firma 
z  tradycjami w  branży kontrolno-
-pomiarowej od 1954 roku. Obecnie 
firma jest dystrybutorem światowych 
liderów w branży przyrządów pomia-
rowych do zastosowań cywilnych 
i  wojskowych. Swoim klientom firma 
oferuje doradztwo techniczne, szko-
lenia i konsultacje. Prowadzi również 
serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. 
Zapewnia także okresową kalibrację 
przyrządów pomiarowych.

Zakład Elektronicznej Aparatury
Pomiarowej MERATRONIK S.A.
Biuro Handlowe 
ul. Indiry Gandhi 19, 02-776 Warszawa
tel.: +48 22 855 34 32
fax: +48 22 644 25 56
e-mail: sales@meratronik.pl
www.meratronik.pl

SPONSOR BRĄZOWY

DIGIMES
Główną działalnością firmy DIGIMES jest sprze-
daż oraz usługi montażu i  serwisu w dziedzinie 
techniki pomiarowej i  nadawczej. Od początku 
działalności nadrzędnym celem firmy jest wzo-
rowe utrzymanie sprzedawanych urządzeń po-
miarowych i nadawczych, ich ciągła aktualizacja 
oraz doskonały poziom obsługi technicznej. Do-
tychczasowa współpraca DIGIMES z partnerami 
zaowocowała dostawami sprzętu pomiarowego, 
urządzeń produkcyjnych oraz nadawczych na 
polski rynek. Firma posiada doskonale wyposa-
żone laboratorium kalibracyjno – pomiarowe oraz 
rozbudowane zaplecze techniczne. DIGIMES 
wynajmuje przyrządy pomiarowe oraz wykonu-
je pomiary sieci analogowych i  cyfrowych TE-
TRA, GSM/GPRS/EDGE/UMTS, CDMA, EVDO, 
WLAN, WiFI, WiMAX oraz DAB i DVB T/H.

DIGIMES
Robert Kościesza
ul. Wilgi 36C, 04-831 Warszawa
tel.: +48 22 615 94 57
fax: +48 22 615 94 58
e-mail: digimes@digimes.pl
www.digimes.pl

SPONSOR BRĄZOWY

DGT specjalizuje się w konstrukcji i pro-
dukcji zintegrowanych systemów łączności, 
o rozbudowanej funkcjonalności dyspozytor-
skiej, których cechą szczególną jest integra-
cja - używanych na danym obszarze - prze-
wodowych i  radiowych środków łączności 
w  jednolity system telekomunikacyjny. DGT 
jest też dostawcą dedykowanych systemów 
do rejestracji i  analizy informacji przesyła-
nych w  sieciach operatorów stacjonarnych 
i  komórkowych, urządzeń do przewodowej 
i bezprzewodowej transmisji danych oraz sy-
stemów łączności jawnej i specjalnej dla Sił 
Zbrojnych RP.

DGT Sp. z o.o.
ul. Młyńska 7
83-010 Straszyn
tel.: +48 58 682 0 700 
/800 /900
fax: +48 58 683 29 25
e-mail: dgt@dgt.pl
www.dgt.pl

Rohill Engineering B.V.
Holandia, 7903 AN Hoogeveen
Edisonstraat 12
info@rohill.com

RADMOR S.A.
ul. Hutnicza 3
81-212 Gdynia
tel.: +48 58 7655 666
e-mail: market@radmor.com.pl
www.radmor.com.pl

SPONSOR BRĄZOWY
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AGENDA AGENDA

UWAGA: Organizator zapewnia dla uczestników tłumaczenie symultaniczne. / The organizer provides simultaneous translation EN-PL and PL-EN.

12:00-12:20  „Nowe przepisy BHP a radiokomunikacja”  
 – TELE-Com Poznań, Jacek Jarzina 

12:20-12:40  „Najnowsze trendy w łączności cyfrowej i LTE. Częsć 2.” 
– Michał Lewandowicz, Inżynier Sprzedaży na Europę Środkową i Wschodnią, 
Hytera Mobilfunk GmbH

12:40-13:00  „Najnowszy tester radiokomunikacyjny R 9000 LTE/TETRA/DMR”  
– Robert Kościesza, DIGIMES

ŚRODA, 3 października 2018 CZWARTEK, 4 października 2018

08:30-09:00   Rejestracja uczestników, powitalna kawa.

09:00-09:10   Otwarcie konferencji i powitanie gości – Mariusz Waruszewski, Organizator RadioEXPO

09:25-10:00  „Nasze 90 lat – najciekawsze i nieznane fakty z historii Motoroli”  
– Magdalena Potejko-Malicka, Motorola Solutions Polska

09:10-09:25 „90 lat Instytutu Łączności” – dr inż. Jerzy Żurek, Dyrektor Instytutu Łączności – PIB

10:00-11:00 Przerwa kawowa, zwiedzanie ekspozycji.

12:00-13:30 OBIAD + zwiedzanie ekspozycji.

14:30-15:00 Przerwa kawowa, zwiedzanie ekspozycji.

16:10-21:30  Zwiedzanie ekspozycji. Rozmowy kuluarowe. Przerwa kawowa.  
Happy Hours na stoiskach poszczególnych wystawców. 
Świętowanie 90 lat firmy Motorola Solutions – tort – okolicznościowa lampka wina/szampana dla uczestników. 
Jubileusz 30 lat istnienia firmy ATDI – tort – okolicznościowa lampka wina/szampana dla uczestników.

11:00-11:20  „Zaangażowanie sektora IT i Telekomunikacji  
w międzynarodową debatę społeczną EMF & Human”  
– Agnieszka Slosarska, Prezes ATDI Polska

11:20-11:40  „The Landscape of Critical Communications Evolution”  
– Tapio Savunen – Director, Strategic Marketing, Airbus Defence and Space

11:00-13:00 
Warsztat praktyczny
MERATRONIK
„Techniki pomiarowe 
w radiokomunikacji”

BUSINESS ROOM 3

11:40-12:00  „Najnowsze trendy w łączności cyfrowej i LTE. Częsć 1.”  
– Marcin Białczak – Dyrektor Sprzedaży na Europę Środkową i Wschodnią,  
Szef biura handlowego w Polsce, Hytera Mobilfunk GmbH

11:30-13:00
Warsztat praktyczny
MERATRONIK
„Techniki pomiarowe 
w radiokomunikacji”

BUSINESS ROOM 3

13:30-13:50  „Podsumowanie projektu TETRA w Energa Operator”  
Mirosław Zbrzeźniak – Dyrektor Projektu TETRA,  
Krystian Górski – Z-ca Dyrektora Departamentu Telekomunikacji,  
Energa Operator S.A. 

13:50-14:10  „System łączności TETRA jako narzędzie wspomagające handling 
Welcome Airport Services – na przykładzie systemu TetraFlex w Porcie 
Lotniczym Kraków-Balice”  
– Marcin Klejdys, kierownik Działu Technicznego, Welcome Airport Services Kraków

14:10-14:30  „Wysokościowa infrastruktura telekomunikacyjna  
i sposoby jej wykorzystania” – Maciej Staszak, Wiceprezes Zarządu Emitel S.A.

09:30-10:00  Rejestracja uczestników, powitalna kawa.

10:00-10:30  „Zarządzanie akcją w środowisku mieszanej rzeczywistości”  
– Katarzyna Osiadacz, Ziemowit Rybak, Motorola Solutions

10:30-11:00  „Integracja systemów łączności i zarządzania w jednostce Straży Pożarnej Piekary Śląskie”  
– Przemysław Pieniężny, Robert Szatan, Specjalista ds. łączności PSP Piekary Śląskie

11:00-11:20  „Wykorzystanie multisystemowej platformy BS422 Firmy DAMM CELLULAR  
w procesie dydaktycznym Uniwersytetu Morskiego w Gdyni”  
– dr Piotr Kaczorek, Uniwersytet Morski Gdynia

11:20-12:00 Przerwa kawowa, zwiedzanie ekspozycji.

13:00-14:30 OBIAD + zwiedzanie ekspozycji.

15:30-16:00  Zwiedzanie ekspozycji.  
Rozmowy kuluarowe. Przerwa kawowa. 

15:20-15:30  Podziękowanie i zamknięcie konferencji. 

14:30-15:00  „LTE450 dla energetyki” – dr inż. Andrzej Piotrowski, Wiceprezes PGE Systemy S.A.

15:00-15:20  „Kompleksowa ochrona przed LEMP systemów łączności radiowej TETRA i GSM-R”  
– dr inż. Mirosław Zielenkiewicz, RST Sp. z o.o.

15:20-15:40  „Łączność radiowa dla motocyklisty” – Marek Cichowski, Andrzej Wysocki, RADMOR S.A. Grupa WB

15:40-16:00  Podziękowanie i zamknięcie pierwszego dnia konferencji.  
Zaproszenie na drugi dzień. Losowanie nagród.

15:00-15:20  „Wykorzystanie platformy SmartPTT w wielkoobszarowym systemie Mototrbo  
dla potrzeb Służb Ochrony Kolei PKP SKM w Trójmieście”  
– Jerzy Hypki, St. inspektor ds. teletechnicznych, PKP SKM w Trójmieście

13:30-14:30
Warsztaty ATDI – 
„Skuteczne 
rozwiązania 
w projektowaniu  
sieci TETRA”  
– Rafał Michniewicz

BUSINESS ROOM 4

Dowiedz się więcej na www.RadioEXPO.pl4 5



RATE ART P.H.U. 
Firma istnieje od 2002 roku. Główna sie-
dziba firmy znajduje się w  Łodzi, posiada 
również oddziały w  Gdańsku i  Warszawie. 
Świadczy usługi z  zakresu szeroko pojętej 
telekomunikacji. RATE ART zajmuje się do-
stawą urządzeń aktywnych oraz przyrządów 
do pomiaru sieci, zarówno tych opartych na 
miedzi, jak i optycznych. Współpraca z mię-
dzynarodowymi firmami takimi jak: Anritsu, 
EXFO, Sumitomo, Softing, Chemtronics czy 
Fremco, będących liderami w dostarczaniu 
rozwiązań dla telekomunikacji pozwala na 
wdrażanie na rynku polskim najnowszych 
światowych rozwiązań. Szeroka gama urzą-
dzeń oraz znajomość rynku pozwala odpo-
wiadać na potrzeby Klientów rynku teleko-
munikacyjnego w Polsce. Firma jest również 
jednym z czołowych centrów treningowych 
z zakresu telekomunikacji.

WYSTAWCY WYSTAWCY

RST Sp. z o.o. 
Podstawowy obszar naszych zainteresowań to zapewnianie 
skutecznej ochrony odgromowej i  przed przepięciami dowol-
nych obiektów i systemów radiokomunikacyjnych. Nasza oferta 
obejmuje dostawy systemów uziemiających, ochrony odgro-
mowej oraz ochrony przed przepięciami instalacji zasilających 
i  słaboprądowych. Obecnie oferujemy w  sprzedaży hurtowej 
i detalicznej produkty takich marek jak: PolyPhaser, Times Micro-
wave System, RST, LEUTRON, GALMAR, Thor Guard. Jesteśmy 
również producentem specjalistycznych ograniczników przepięć 
przeznaczonych do ochrony systemów niskoprądowych w tym: 
alarmowych - m.in. SSP, SSWiN, KD VSS (CCTV), kolejowych 
(srk), wojskowych i wielu innych. Uzupełnieniem naszej oferty są usługi w zakresie prac badaw-
czych, doradztwa, projektowania, ekspertyz oraz oceny ryzyka zagrożenia piorunowego.

RST Sp. z o.o.
ul. Elewatorska 17/1
15-620 Białystok
tel.: +48 792 350 100
e-mail: rst@rst.bialystok.pl
www.rst.bialystok.pl

AM Technologies Sp. z o.o. Sp. k.
Jest firmą polską, autoryzowanym dystrybutorem czołowych producentów aparatury po-
miarowej oraz integratorem systemów pomiarowych. Specjalizujemy się w dostawach 
urządzeń, kompletnych rozwiązań oraz związanych z nimi usług. Dostarczamy aparaturę, 
narzędzia do automatyzacji pomiarów oraz kompletne rozwiązania pomiarowe. Integruje-
my systemy, piszemy oprogramowanie i dostarczamy wsparcie techniczne.
 
Firma AM Technologies powstała w  roku 
1999 kiedy w następstwie decyzji o podzia-
le Hewlett-Packard’a  na dwie niezależne 
firmy (komputerową HP Invent i pomiarową 
Agilent Technologies) nastąpiła restruktury-
zacja organizacji pomiarowej HP. W  rezul-
tacie utworzona została niezależna firma 
AM Technologies zajmująca się dystrybucją 
produktów pomiarowych nowo powstałego 
koncernu Agilent Technologies.

AM Technologies Sp. z o.o. Sp. k.
Al. Jerozolimskie 146 C
02-305 Warszawa, Polska
tel.: +48 22 53-22-800
fax: +48 22 53-22-828
www.amt.pl

RATEART
ul. Lenartowicza 24, 93-143 Łódź
tel.: +48 42 235 70 88 
tel.: kom. +48 601 771 257
e-mail: biuro@rateart.pl
www.rateart.pl

Neopta Electronics
Firma istnieje na rynku od 1994 roku. Specjalizujemy 
się w kompleksowych dostawach elementów biernych 
RF oraz mikrofalowych dla elektroniki profesjonalnej 
w  zakresie częstotliwości od DC do 110 GHz. Firma 
ukierunkowana jest na bezpośredni kontakt z klientem. 
Zapewniamy fachową pomoc oraz doradztwo tech-
niczne. Posiadamy własny magazyn elementów stan-
dardowych. Certyfikat ISO 9001:2015 oraz doświad-
czenie gwarantują rzetelne i profesjonalne podejście do 
potrzeb klienta. W naszej palecie produktów znajdują 
się: złącza wielopinowe IP68/IP69K, światłowodowe, 
koncentryczne; obciążenia, tłumiki, filtry, zestawy kalibracyjne; kable RF, mikrofalowe, półsztyw-
ne; falowody; oraz szerokie spektrum anten do zastosowań profesjonalnych m.in. TETRA, DMR, 
LTE, GSM itp. Na swoim koncie mamy wiele wygranych przetargów m.in. dostawy anten systemu 
TETRA dla grupy ENERGA, sprzedaż kabli pomiarowych dla spółki PIT-RADWAR, dostawy anten 
szerokopasmowych marki COBHAM dla Politechniki Gdańskiej. 

Elektrit Sp. z o.o. 
Jest autoryzowanym dystrybutorem Kenwood 
Corporation na rynku polskim. Główną dziedziną 
działalności firmy jest bezprzewodowa łączność 
radiowa. Firma buduje zarówno konwencjonal-
ne sieci dyspozytorskie, jak i sieci trankingowe. 
Oferta firmy obejmuje szeroki asortyment ra-
diotelefonów Kenwood, jak również akcesoria 
do radiotelefonów przenośnych, przewoźnych 
i bazowych.

COVERTECH Sp. z o.o 
Jest autoryzowanym dystrybutorem EXCERA 
– producenta nowoczesnych systemów łącz-
ności w standardzie ETSI DMR Tier II i Tier III 
trunking, w  tym: profesjonalnych radiotelefo-
nów przenośnych, przewoźnych, bazowych, 
przemienników oraz akcesoriów. Oferta firmy 
obejmuje kompleksowe usługi w zakresie pro-
jektowania, dostaw, wdrażania oraz serwiso-
wania systemów radiokomunikacyjnych.

CON-SPARK
Autoryzowany Partner renomowa-
nego producenta systemu Tetra 
- firmy DAMM CELLULAR oraz Fir-
my Motorola Solutions, dystrybutor 
sprzętu amatorskiego japońskiej 
Firmy YAESU oraz sprzętu morskie-
go Firmy Standard Horizon. Firma 
zapewnia pełną obsługę w  zakre-
sie budowy i  utrzymania cyfrowych 
systemów radiokomunikacyjnych - 
DMR i TETRA. Firma oferuje własne 
opracowania m.in. system dyspozy-
torski NETCONSOLE - umożliwiają-
cy zdalne sterowanie wyniesionymi 
po sieci IP radiotelefonami DMR serii 
DM4000 Firmy Motorola.

Elnex
Misją firmy ELNEX jest dostarczanie 
nowoczesnych rozwiązań komuni-
kacyjnych oraz wsparcie techniczne 
Klientów. Firma powstała w 1994 roku 
i zalicza się dziś do wiodących do-
stawców systemów łączności radiowej 
MOTOROLA oraz testerów telekomu-
nikacyjnych VIAVI Solutions. Dbamy 
o wysoki poziom techniczny naszych 
rozwiązań oraz profesjonalną obsługę 
Klientów. Potwierdzają to uzyskane cer-
tyfikaty oraz wdrożony zintegrowany sy-
stem zarządzania jakością AQAP / ISO. 
Posiadamy stabilną pozycję w dosta-
wach wyrobów na potrzeby obronności 
i bezpieczeństwa państwa.

Sprint S.A.
Jest wiodącym w  kraju integratorem 
systemów teleinformatycznych działają-
cym od 1988 roku. Firma łączy kompe-
tencje telekomunikacyjne z informatycz-
nymi, co lokuje ją w segmencie szybko 
rozwijających się spółek najnowszych 
technologii. Siedziba główna firmy 
mieści się w  Olsztynie, zaś oddziały 
w  Gdańsku, Bydgoszczy, Warszawie 
i Szczecinie. Firma jest gotowa realizo-
wać usługi na terenie zarówno całego 
kraju, jak również Europy.

Przedmiot działalności: Inteligentne 
systemy dla transportu (ITS), Systemy 
Monitoringu Wizyjnego, Wizualizacja 
zdarzeń, System zarządzania bez-
pieczeństwem publicznym, System 
koordynacji służb miejskich, Call/
Contact Center, Sieci transmisyjne, 
dostępowe i  metropolitalne, Sieci 
bezprzewodowe, Sprint Data Center, 
Bezpieczeństwo danych i  systemów 
informatycznych, System zarządzania 
bezpieczeństwem budynku, Techno-
logie inteligentnego budynku.

PTH Neopta Electronics Sp. z o.o.
ul. Włodkowica 14
60-334 Poznań
tel.: +48 61 662 48 51
fax: +48 61 662 48 52
e-mail: info@neopta.pl
www.neopta.pl

Elektrit Spółka z o.o.
ul. Gen. W. Sikorskiego 18, 18-100 Łapy
tel.: +48 85 715 28 13
e-mail: elektrit@elektrit.pl
www.elektrit.pl

Covertech Sp. z o.o.
ul. Trakt Lubelski 275T/10, 04-667 Warszawa
tel.: +48 22 486 31 37 
fax: +48 22 486 31 70
e-mail: covertech@covertech.pl
www.covertech.pl

P.D.H. CON-SPARK Sp. z o.o.
Al. Jana Pawła II 1, 81-345 Gdynia
tel./fax: +48 58 620 98 62
tel./fax: +48 58 620 15 74
e-mail: sales@yaesu.pl
e-mail: sales@conspark.com.pl
www.conspark.com.pl

ELNEX
ul. Wierzbicka 37, 26-600 Radom
tel.: +48 48 367 13 13
fax: +48 48 366 33 77
e-mail: info@elnex.pl, www.elnex.pl

Sprint S.A.
10-062 Olsztyn, ul. Jagiellończyka 26 
tel.: +48 89 522 11 00
fax: +48 89 522 11 25
e-mail: sprint@sprint.pl
www.sprint.pl

SILTEC Sp. z o.o. 
Funkcjonuje na rynku od 1982 roku. Firma dostarcza 
klientom w kraju i za granicą niezawodne, cieszące się 
zaufaniem produkty i  usługi: wyposażenie służące do 
ochrony informacji niejawnych i  wrażliwych, agregaty 
prądotwórcze małej i dużej mocy oraz rozwiązania spe-
cjalne (w  tym również systemy łączności radiowej) dla 
resortów mundurowych i instytucji centralnych państwa. 
Spółka zatrudnia obecnie około 120 osób.

SILTEC Sp. z o.o.
ul. Parzniewska 12
05-800 Pruszków
tel.: +48 22 572 18 00
fax: +48 22 823 66 46
www.siltec.pl
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Altaria Solutions Sp. z o. o. 
Jest wiodącym dostawcą sprzętu telekomunikacyjnego w Pol-
sce. Doświadczenie w prowadzeniu dużych projektów, wiedza 
i  szeroka baza klientów czynią nas wiarygodnym partnerem. 
Z  powodzeniem obsługujemy zarówno dużych operatorów 
i  integratorów sieci, jak i małe firmy inżynierskie i  instalacyjne. 
Naszym celem jest praca z producentami uznanymi za liderów 
w każdym z sektorów rynku: komponentów sieci oraz apara-
tury pomiarowej. Dostarczamy sprzęt do takich firm jak: PLAY, 
T-Mobile, Orange, PLUS, EmiTel, Ericsson, Nokia Networks, 
Alcatel-Lucent oraz wielu firmom instalacyjnym. 

Altaria Solutions Sp. z o.o.
Swede Center
Al. Jerozolimskie 56C
00-803 Warszawa
tel.: +48 22 630 21 60 - 62
fax: +48 22 630 21 63
e-mail: office@altaria.pl
www.altariasolutions.pl

WYSTAWCA

Ex.T Extreme Team
Na rynku telekomunikacyjnym firma Ex.T istnieje od 2001 roku. Je-
steśmy jedynym dystrybutorem urządzeń NEC w Polsce posiada-
jącym Certyfikat NEC Eastern Europe. Zakres świadczonych przez 
nas usług telekomunikacyjnych jest kompletny, od wykonania wizji, 
zaprojektowania linku radiowego aż po wykonanie instalacji i uru-
chomienie łącza. Jesteśmy również Partnerem producenta Adva 
poszerzając tym samym zakres naszej działalności o  urządzenia 
DWDM, CWDM, Carrier Ethernet oraz VNF. W trakcie naszej dzia-
łalności wybudowaliśmy ok. 100 masztów kratownicowych o wy-
sokościach do 36m oraz około 50 węzłów telekomunikacyjnych 
w standardzie operatorskim.

Ex.T Extreme Team 
Al. J.Mireckiego 22
41-205 Sosnowiec
tel.: +48 784 02 41 69
tel.: +48 785 02 41 64
e-mail: firma@ext.com.pl
www.ext.com.pl

WYSTAWCA
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TRX Krzysztof Kryński
Jest producentem urządzeń przeznaczonych 
do nagrywania rozmów oraz systemów dyspo-
zytorskich i zintegrowanych środków łączności. 
Istnieje na rynku polskim od 1989 r. Urządzenia 
produkowane przez firmę TRX dedykowane są 
jednostkom policji, straży pożarnej, pogotowia ra-
tunkowego, a także agencjom ochrony, bankom, 
biurom maklerskim, energetyce i gazownictwu.

TRX Krzysztof Kryński
ul. Międzyborska 48 
04-041 Warszawa
tel.: +48 22 871 33 33
e-mail: trx@trx.com.pl
www.trx.com.pl
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MARIUSZ WARUSZEWSKI 
Kontakt do organizatora tel.: + 48 602 72 32 62

e-mail: mariusz.waruszewski@radioexpo.pl www.RadioEXPO.pl


