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Szanowni Klastrowicze,

Przekazujemy kolejny numer  Newslettera  Klastra Logistyczno Transportowego Północ – 

Południe w Gdańsku  informujący o bieżących wydarzeniach.

1. MIŁO NAM POWITAĆ NOWYCH CZŁONKÓW KLASTRA LTPP

IMS MODULAR Sp. z o.o

Respect Energy S.A  z Warszawy to firma 

specjalizująca się w handlu energią elektryczną 

wyłącznie ze źródeł odnawialny, działająca na rzecz 

redukcji śladu węglowego. Zespól tworzy 150 

doświadczonych ekspertów, specjalistów i 

praktyków , a przede wszystkim — osób  pełnych  

pasji i zaangażowania w promowaniu całkowicie 

ekologicznych źródeł energii. W ofercie formy  

znajduje się m.in. arbitraż – przesył energii 

pomiędzy 21 rynkami w  Europie, detal – odkup 

zielonej energii od wytwórców i sprzedaż klientom 

oraz inwestycje w zielona źródła energii.

Respect Energy S.A Go2ecommerce Sp. z o.o

Go2ecommerce Sp. z o.o z Warszawy jest agencją  

e-commerce  złożoną z najlepszych specjalistów. 

Zespól tworzy 30 czołowych developerów, 

strategów e-commerce i specjalistów od reklamy. W 

zakresie e-commerce oferuje budowę sklepów, 

marketing, consulting i optymalizację sprzedaży. 

Firma posiada wieloletnie doświadczenie przy 

pracy  i  budowie  na jwiększych sk lepów 

Internetowych w kraju i Europie.

IMS MODULAR Sp. z o.oUNITED IDEAS Sp. z o.o

SYSCARE ARTE Sp. z o.o

SYSCARE ARTE Sp. z o.o z Gdańska działa w sektorze 

przemysłu filmowego i wideo.

UNITED IDEAS Sp. z o.o z Warszawy, celem 

działalności firmy jest poprawa warunków pracy w 

różnych branżach,  pomnażanie potencjału 

ludzkiego dzięki inteligentnej technologii , 

eliminacja powtarzalnych procesów z list zadań 

członków personelu i zastąpienie ich cyfrową silą 

roboczą. 

SolveQ S.C 

SolveQ S.C z z Gdyni oferuje rozwiązania w zakresie 

Internetu Rzeczy usprawniające procesy biznesowe 

w firmie. Jest niezawodnym partnerem w integracji 

oprogramowania,tak by idealnie dopasować sprzęt, 

oprogramowanie układowe, oprogramowanie 

pośredniczące i aplikacje dla użytkowników 

końcowych. Zespół to doświadczeni eksperci ds. 

rozwoju mobilnego i backendu.
Vips Concierge Sp. z o.o

Vips Concierge Sp. z o.o  z Gdańska to osobisty 

concierge biznesowy i  personalny oraz 

profesjonalny networker..Zespół sprawdzonych 

profesjonalistów z powodzeniem prowadzący 

projekty inwestycyjne, zajmuje się obsługą 

concierge będącą dzisiaj usługą komercyjną, 

skierowaną do osób prywatnych, firm oraz 

instytucji.

Synergia Pro Sp. z o.o

Synergia Pro Sp. z o.o z Wrocławia oferuje aplikacje 

do modelowania procesów biznesowych. Firma 

dostarcza przyjazne wizualnie i intuicyjne aplikacje 

do zarządzania przepływem danych w prężnych 

firmach. Stworzone z myślą o cyfrowym 

modelowaniu biznesowym,obsługują złożone 

procesy między wieloma komórkami w organizacji i 

upraszczają je do widoku diagramu Gantta.



2. WAŻNE WYDARZENIA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA/SZKOLENIA

SENTREX Sp. z o.o

SENTREX Sp. z o.o z Gogolina  jest rodzinną firmą o 

ponad 25 – letniej tradycji .Oferuje wysokiej jakości 

produkty – opakowania papierowe, torebki, worki 

papierowe i zadrukowane role papieru do produkcji 

w oparciu o certyfikowane papiery FSC wyłącznie na 

bazie farb wodnych. Jest jednym z kluczowych 

producentów opakowań papierowych w Europie. 

Kadrę tworzą ludzie z pasją, dla których 

odpowiedzialność, uczciwość i rzetelność stanowią 

wartości nadrzędne

29-30 września 2021 w Dubai World Trade 

Center odbyła się konferencja i wystawa 

Seamless Middle East 2021-wiodąca w 

regionie konferencja i wystawa technologii 

p łatnośc i  i  handlu.  W wydarzeniu 

uczestniczyły firmy członkowskie Klastra 

LTPP: BridgeIQ Sp.z o.o, FIVEONE Sp.z o.o, 

HERMAN Sp z o.o, SELCORE Sp  z o.o , w 

ramach pro jektu  „CNA –  Czas  na  

Afrykę”,realizowanego z POIR Poddziałanie 

2.3.3. Umiędzynarodowienie Krajowych 

Klastrów Kluczowych

29-30 września 2021 

FREEGO DRINK S.A 

FREEGO DRINK S.A z Hajnówki oferuje napoje 

energetyczne pod marką FREEGO. To gazowane i 

pasteryzowane napoje  o unikalnej recepturze 

wspomagającej aktywność umysłową i fizyczną. 

Wyjątkowa formuła napojów jest odpowiednia 

zarówno dla profesjonalnych sportowców jak i 

amatorów, dodając energii i wytrzymałości.

Travel Manager Sp.z o.o

Travel Manager Sp.z o.o z Poznania oferuje 

kompleksową i profesjonalną organizację podróży 

s ł u ż b o w y c h   z a  p o m o c ą   n a r z ę d z i a  

informatycznego hotailors.com. Travel Manager 

Sp. z o.o jest partnerem Hotaliors. Marka Hotailors 

to  rozwiązanie służące ułatwieniu przedsiębiorcom 

organizowania podróży służbowych. Szeroki wybór 

ofert na całym świecie w połączeniu z intuicyjnym 

narzędziem  daje możliwości na wygodne i 

innowacyjne podróżowanie.

TIBERRIAS SOFTWARE

TIBERRIAS SOFTWARE Mateusz Jagodziński z 

D ł u g o ł ę k i  z a j m u j e  s i ę  ko m p u t e ra m i  i  

oprogramowaniem komputerowym



2021 odbył się YACHTING FESTIVAL - CANNES 2021 SHOW - Festiwal Żeglarski to najważniejsze spotkanie 

żeglarskie w Europie. Skupia uczestników z branży jachtowej, którzy prezentują swoje liczne nowości. W 

wydarzeniu w ramach projektu CNA – Czas na Afrykę, wzięła udział firma członkowska Klastra LTPP – Proteh 

GlassDeep , prezentując innowacyjne okna stosowane w obiektach podwodnych stacjonarnych i 

pływających oraz firma Wave Blue prezentując katamaran.

4 października  2021

Fot. CKSP

5-7 października 2021 odbyła się kolejna edycja WETEX i Dubai Solar Show organizowane corocznie przez 

Dubai Electricity and Water Authority (DEWA)  zgodnie z wizją Dubaju, aby zbudować zrównoważoną 

przyszłość Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Targi poświęcone prezentacji najnowszych osiągnięć 

technologicznych i trendów związanych z energią, oszczędzaniem wody, oszczędzaniem zasobów 

naturalnych i budowaniem zrównoważonego środowiska. W wydarzeniu jako wystawcy uczestniczyły firmy 

członkowskie Klastra LTPP:  LUG LIGHT FACTORY Sp.z o.o,WaSH INNIVATION Sp. z o.o, WAYSUN 

FOUNDATION, APT NOM-MI Sp.z o.o,RESPECT ENERGY S.A ,  AS PRODUKT, w ramach projektu "ZEA - 

Wsparcie eksportu dla członków Klastra LTPP na rynku Emiratów Arabskich",realizowanego z POIR  

Poddziałalnie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych.

5-7 października 2021

5-7 października 2021 odbyła się kolejna edycja WETEX i Dubai Solar Show organizowane corocznie przez 

Dubai Electricity and Water Authority (DEWA)  zgodnie z wizją Dubaju, aby zbudować zrównoważoną 

przyszłość Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Targi poświęcone prezentacji najnowszych osiągnięć 

technologicznych i trendów związanych z energią, oszczędzaniem wody, oszczędzaniem zasobów 

naturalnych i budowaniem zrównoważonego środowiska. W wydarzeniu jako wystawcy uczestniczyły firmy 

członkowskie Klastra LTPP:  LUG LIGHT FACTORY Sp.z o.o,WaSH INNIVATION Sp. z o.o, WAYSUN 

FOUNDATION, APT NOM-MI Sp.z o.o,RESPECT ENERGY S.A ,  AS PRODUKT, w ramach projektu "ZEA - 

Wsparcie eksportu dla członków Klastra LTPP na rynku Emiratów Arabskich",realizowanego z POIR  

Poddziałalnie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych.

5-7 października 2021

Fot.CLEVRO



4-10 października 2021 w Poznaniu odbyły się Międzynarodowe Targi Techniki Pakowania i Etykietowania 

TAROPAK 2021. W wydarzeniu uczestniczyła firma KAKADO Sp. z o.o w ramach projektu „UWE - Usługi 

wsparcia eksportu dla innowacyjnych firm oraz produktów Klastra LTPP”, realizowanego z POIR  

Poddziałalnie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych.

4-10 października 2021

Firmy były w Dubaju w ramach projektu "ZEA -.Wsparcie eksportu dla członków Klastra LTPP na rynku 

Emiratów Arabskich",realizowanego realizowanego z POIR Poddziałąnie 2.3.3 Umiędzynarodowienie 

Krajowych Klastrów Kluczowych. Odbyła się także Misja Gospodarcza do Dubaju z udziałem Klastrowiczów. 

Fotorelacja z GITEX w specjanym  numerze Newslettera!

13 -15 października 2021 w Poznaniu odbyły się Międzynarodowe Targi Ochrony Środowiska POLECO 2021. 

W wydarzeniu uczestniczyły firmy PHU IMPEX,T-Master Sp.z o.o i AGRUS MASZYNY Sp.z o.o, w ramach 

projektu „UWE - Usługi wsparcia eksportu dla innowacyjnych firm oraz produktów Klastra 

LTPP”,realizowanego z POIR  Poddziałalnie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych.

13 -15 października 2021

17-21 października 2021 odbyły się w Dubaju targi GITEX TECHNOLOGYWEEK. GITEX GLOBAL, GITEX Future 

Stars,AI Everything, Marketing Mania, Future Blockchain i Fintech Surge - sześć równoległych wydarzeń, to 

największe na świecie targi nowych technologii.  W wydarzeniu uczestniczyły firmy członkowskie Klastra 

LTPP: ENFORMATIC SYSTEMS Sp. z o.o, SAFEKIDO Sp.z o.o, VIZ ART AUTOMATION,GETIN DATA Sp .z  o.o, 

UNITED IDEAS Sp.z o.o,SPECTRE SOLUTIONS Sp. z o.o , TRAVEL MANAGER Sp. z o.o, SELCORE Sp. z o.o, 

INGLOBAL Sp.z o.o ,HERMAN Sp.z o.o ,BRIDGEIQ Sp.z o.o ,INNOVIA Sp. zo.o,FIVEONE Sp.z o.o, 

ONLYPROINNOVATIONS Sp.z o.o , SYNERGIA PRO Sp.z o.o oraz w Misji Gospodarczej: BW ADVISORY Sp. z 

o.o,C&K KDG, SMART FACTOR S.A., VIPS CONCIERGE Sp.z  o.o, SOLVEQ, P.W DIGITAL,SYSCARE ARTE Sp.z 

o.o,TIBERRIAS, SIGN RIGTH.

17-21 października 2021

3. SPOTKANIA ROBOCZE Z UDZIAŁEM PRZEDSTAWICIELI KLASTRA LTPP

6 października 2021

6 października 2021 odbyło się spotkanie robocze w 

stoczni Sunreef Yachts nt możliwości współpracy w 

ramach projektów proeksportowych Klastra LTPP. 

W spotkaniu uczestniczyli p. M. Świeczkowski – 

Przewodniczący Klastra LTPP, p. M. Wozbonowicz – 

Kierownik Biura Międzynarodowych Programów 

Gospodarczych Klastra LTPP, p. Ł.Cekała – CKSP oraz 

p. A. Pawłowska - Prezes Global Strateg Consulting 

Sp. z o.o

4,11,18,25 października 2021

W dniach 4,11,18,25 października 2021 odbyły się 

cykliczne zdalne spotkania zespołów projektowych 

Klastra LTPP z udziałem Zarządu ZNIK SP. z o.o – 

Koordynatora Klastra LTPP.

8 października 2021

8 października 2021 spotkanie online z p. Piotrem 

Szottem z firmy Chronospace nt współpracy B2B. W 

spotkaniu uczestniczył p. M. Świeczkowski- 

Przewodniczący Klastra LTPP.

13 października 2021 w gdańskim oddziale 

Rzecznika MŚP odbyło się spotkanie z 

Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w 

Gdańsku p. Barbarą Będkowską -Celą z 

udziałem Rzecznika MŚP. W spotkaniu 

uczestniczyli z ramienia Klastra LTPP p. J. 

Uziębło – Wiceprzewodniczący Klastra LTPP i 

p. Alicja Bocheńska - Koordynator projektu 

Klastra LTPP „Akcelerator Eksportu”.

13 października 2021 



14 października 2021 w formule hybrydowej tj.w siedzibie Klastra LTPP oraz online, odbyło się spotkanie 

informacyjne zorganizowane przez Klaster LTPP nt Misji Gospodarczej do Dubaju w dniach 6-9.12.2021 

organizowanej przez Stowarzyszenie Polski Kongres Drogowy – członka Klastra LTPP. W spotkaniu 

uczestniczyli  p. Zbigniew Kotlarek – Prezes Stowarzyszenia PKD, p. Aleksandra Cybulska – Członek Zarządu 

Stowarzyszenia PKD, zaproszeni goście  oraz przedstawiciele Klastra LTPP: p. M.Świeczkowski – 

Przewodniczący Klastra LTPP, Prezes ZNIK Sp.z z o.o, p. J. Kordasiewicz – Wiceprezes ZNIK Sp.z  o.o, p. M. 

Wozbonowicz -  Kierownik Biura Międzynarodowych Programów Gospodarczych Klastra LTPP, p. A. 

Bocheńska – Koordynator projektu Klastra LTPP „Akcelerator Eksportu”.

14 października 2021

4.NADCHODZĄCE WYDARZENIA

19 października 2021 

19 października 2021 w Gdańskim Parku Naukowo Technologicznym odbyło się  Śniadanie Strefowe 

zorganizowane przez Pomorską Specjalną Strefę Ekonomiczną  dla dla Inwestorów i Partnerów PSSE z 

województwa kujawsko-pomorskiego i pomorskiego, W spotkaniu uczestniczyli p. dr inż.Sławomir Niecko – 

Wiceprzewodniczący Klastra LTPP i p. M. Wozbonowicz -  Kierownik Biura Międzynarodowych Programów 

Gospodarczych Klastra LTPP.

22 października 2021

22 października 2021 w WSAiB w Gdyni odbyła się konferencja „Świat, który nadchodzi. Lokalne i regionalne 

konsekwencje wyzwań globalnych”. W spotkaniu uczestniczyli p. J. Uziębło – Wiceprzewodniczący Klastra 

LTPP i p. S.Niecko – Wiceprzewodniczący Klastra LTPP

22 października 2021

22 października 2021 w Puławach odbyło się szkolenie nt Przemysłu 4.0  zorganizowane przez Fundację 

Platforma Przemysłu Przyszłości. Tematem było wspieranie transformacji cyfrowej firm. W szkoleniu 

uczestniczył p. M. Wozbonowicz -  Kierownik Biura Międzynarodowych Programów Gospodarczych Klastra 

LTPP.

5-7 listopada 2021

5-7 listopada 2021 w  PTAK WARSAW EXPO odbędą się 

Międzynarodowe Targi Jachtów i Sportów Wodnych. Podczas 

3 dni swoją ofertę zaprezentują producenci i dystrybutorzy 

jachtów żaglowych i motorowych, łodzi sportowych, kajaków, 

rowerów i skuterów wodnych, łodzi wędkarskich, house-

boatów, pontonów, sprzętu asekuracyjnego i ratowniczego, 

przyczep podłodziowych i lawet, a także odzieży żeglarskiej, 

elektroniki i nawigacji.

Więcej na https://warszawskisalonjachtowy.pl/



15-18 listopada 2021 w Abu Dhabi , ZEA odbędą się  targi ADIPEC, organizowane przez Abu Dhabi National 

Oil Company (ADNOC) dla branży naftowej, gazowej i energetycznej.

Więcej na https://www.adipec.com/

15-18 listopada 2021

Zapraszamy do śledzenia bieżących informacji na: 

http://www.klasterlogtrans.pl/ https://www.facebook.com/KlasterLogTransPP/

http://www.intermodeleu.eu/

http://integrator.klasterlogtrans.pl/

http://kupuj.klasterlogtrans.pl

http://sprzedaj.klasterlogtrans.pl

  i  

  

oraz do przesyłania własnych materiałów i korzystania z platform informacyjnych 

Z pozdrowieniami i życzeniami dobrego zdrowia!

5. POZOSTAŁE INFORMACJE / OFERTY CZŁONKÓW KLASTRA LTPP
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