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SŁOWO 
WSTĘPU

PLNOG - największe w Europie Network Operators Group Meeting - od ponad 10 lat 

wspiera i inspiruje polską branżę telco. W tym roku postanowiliśmy stworzyć Katalog 

Firm Telekomunikacyjnych, który pozwoli zebrać w jednym miejscu zarówno lokalnych 

przedsiębiorców, ogólnopolskich dostawców jak i międzynarodowe korporacje. 

Mamy nadzieję, że efekt naszych starań będzie wspierał Wasze biznesy i był świetnym 

pretekstem do nowych kontaktów biznesowych.

Oddajemy w Wasze ręce pierwszą edycję Katalogu Firm Telekomunikacyjnych, które 

tworzą polską branżę. Lista została stworzona na podstawie bezpośrednich zgłoszeń 

oraz firm wspierających rozwój konferencji PLNOG.

Chcemy rozwijać Katalog i wciąż poszerzać grono jego odbiorców. Jeżeli chcesz, aby 

Twoja firma znalazła się w przyszłorocznym wydaniu katalogu, skontaktuj się z nami: 

katalog@plnog.pl.

mailto:katalog@plnog.pl
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raport
Czekamy też na Wasze propozycje kolejnego raportu 

PLNOG, który wydamy za 6 miesięcy i przedstawimy 

podczas warszawskiej edycji. Poprzedni raport możecie 

zobaczyć tutaj. Znajdziecie w nim listę polskich firm telco, 

dane o rotacji pracowników w branży telekomunikacyjnej 

oraz o zajmowanych przez nich stanowiskach, bazę 

wiedzy telekomunikacyjnej oraz liderów opinii 

wspomnianej branży. 

Jakie badanie powinniśmy przeprowadzić w tym roku? 

Czego chcecie się dowiedzieć o polskiej branży telco?

Dajcie znać na: katalog@plnog.pl. 

https://2018.warszawa.plnog.pl/raport.html
mailto:katalog@plnog.pl
https://2018.warszawa.plnog.pl/raport.html
https://2018.warszawa.plnog.pl/raport.html
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BADANIA OBECNOŚCI POLSKICH MAREK 
TELEKOMUNIKACYJNYCH W SIECI 

( dane zebrane od stycznia do września 2018.)

Poniższy wykres przedstawia kanały, z których internauci korzystają najczęściej w celu 

znalezienia informacji o danej marce telekomunikacyjnej. Bardzo popularnym źródłem 

informacji są dla nich strony internetowe danej firmy. Zaraz za nimi plasują się mikroblo-

gi oraz fora internetowe.

Od stycznia do września 2018 najwięcej 

wzmiankowało się w polskim Internecie 

na temat sieci Orange. Na ścisłym po-

dium znalazły się też sieci Play, Plus oraz 

T-Mobile. Najgorętsze dyskusje w sieci 

na temat Telco przypadają na godziny 10-

11. Wyjątkiem jest marka Orange, która 

apogeum dyskusji w sieci od początku 

roku miała około godziny 17:00.



katalog firm telekomunikacyjnych 2018 by plnog

Poniższy histogram tygodniowy podpowiada, w jakie dni najczęściej dyskutuje się fir-

mach telco w Internecie. Wyniki pozwalają wysnuć wniosek, że najatrakcyjniejszymi dla 

komunikacji dni dla branży telcom są poniedziałki i środy. Wówczas warto angażować w 

client service większe zasoby. Początek tygodnia jest zdecydowanie bardziej absorbują-

cy niż weekend.

Wykres przedstawia sentyment (pozytywne vs. negatywne) wypowiedzi, jakie pojawiają 

się w Internecie na temat wybranych marek telco. Najwięcej pozytywnych wypowiedzi 

(proporcjonalnie do ich liczby), pojawiło się w sieci na temat firmy Mobile Vikings. Naj-

więcej negatywów zanotowało Red Bull Mobile.

Badania obecności marek telekomunikacyjnych w sieci przygotowało SentiOne. SentiOne to platforma 
do analizowania wypowiedzi internautów i reagowania na nie w czasie rzeczywistym, która od 2012 roku 
zyskała blisko tysiąc klientów na całym świecie. Do tego grona należą m.in. Procter&Gamble, mBank, De-
cathlon, LG, BEKO czy Electrolux. 

Bazując na dotychczasowej technologii, twórcy narzędzia powołali do życia spółkę Senti Converse, jako 
pierwsi w Polsce podejmując się stworzenia unikalnych chatbotów opartych na przetwarzaniu języka na-
turalnego.

Więcej informacji: https://sentione.com 

http://m.in
https://sentione.com
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https://3s.pl 0048 32 428 8300

ul. Ligocka 103, budynek 8, 40-568 Katowice biuro@3s.pl

3S SA
Grupa 3S z siedzibą w Katowicach obecna jest w branży telekomunikacyjnej od 2002 roku. 3S dysponuje 

własną siecią światłowodową o długości blisko 3500 km oraz Klastrem Centrów Danych. Wykorzystując 

efekty synergii, Grupa 3S świadczy kompleksowe rozwiązania telekomunikacyjne i data center dla klien-

tów biznesowych. 

 

3S S.A. buduje i udostępnia infrastrukturę światłowodową oraz świadczy usługi telekomunikacyjne. 3S 

Data Center S.A. świadczy usługi teleinformatyczne oparte o własne centra danych w Katowicach, Kra-

kowie, Warszawie i Bytomiu. 3S Fibertech Sp. z o.o. jest operatorem telekomunikacyjnym, posiadającym 

sieć światłowodową i bazę kilkuset klientów biznesowych w Krakowie. 

mailto:biuro@3s.pl
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https://www.aerohive.com 0048 666 366 113 | 0048 668 196 324

The Courtyard, 16-18 West Street, Farnham

GU9 7DR, United Kingdom

rrafinski@aerohive.com  |  jbanasiak@aerohive.com

Aerohive Networks Europe Ltd
Aerohive (NYSE: HIVE) pojawiło się na rynku w 2006 roku w Dolinie Krzemowej jako producent Wi-Fi, 

wchodząc na rynek z unikalną architekturą oprogramowania.

Dziś wykorzystujemy nasze systemy łączności, zarządzanie w chmurze i otwarte interfejsy API, aby re-

definiować wartość sieci za pomocą SD-LAN i SD-WAN. Nasi partnerzy mogą odblokować nową wartość 

informatyczną i biznesową dla klientów dzięki dostosowanym aplikacjom i danym. Jesteśmy świadomi 

wzrastających wymogów bezpieczeństwa w warstwie sieci dostępowych i oczekiwań jeśli chodzi o proste 

i szybkie podłączanie użytkowników do sieci. Dlatego wprowadziliśmy na rynek zaawansowane rozwiąza-

nia do obsługi mechanizmów NAC i onboardingu.

Dziesiątki tysięcy organizacji zmieniło swoje środowiska sieciowe wybierając rozwiązania Aerohive. 75% 

z nich wraca by kontynuować współpracę.

Działając w obrocie publicznym nawiązaliśmy współpracę z firmami Dell, Juniper oraz setkami globalnych 

partnerów i dostawców usług. Z dumą służymy naszym klientom na całym świecie w sektorze publicznym, 

przedsiębiorstw, edukacji, handlu detalicznego, usług finansowych i opieki zdrowotnej.

https://www.aerohive.com
mailto:rrafinski@aerohive.com
mailto:jbanasiak@aerohive.com
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https://atende.pl/pl 0048 22 255 11 00 

ul. Ostrobramska 86, 04-163 Warszawa info@atendesoftware.com

ATENDE S.A.
Atende S.A. jest jedną z wiodących firm informatycznych w Polsce, notowaną na GPW od 2012 r. 27 lat 

temu podłączyliśmy pierwsze polskie firmy do Internetu. Od tego czasu codziennie budujemy sukces na-

szych klientów w oparciu o najnowsze i zaawansowane rozwiązania informatyczne z zakresu infrastruk-

tury IT oraz innowacyjnego oprogramowania. Specjalizujemy się w integracji teleinformatycznej, łącząc 

ofertę światowej klasy dostawców. Budujemy najnowocześniejsze sieci komputerowe i centra danych. 

Oferujemy kompleksowe rozwiązania z zakresu cyberbezpieczeństwa. Co raz ważniejszą częścią naszej 

działalności biznesowej stanowią usługi w modelu cloud oraz managed services. Chętnie angażujemy się 

w trudne i technologicznie złożone projekty. Odegraliśmy kluczową rolę w transformacji telekomunika-

cyjnej w Polsce, jaką była przemiana transmisji z głosu na dane, a następnie rozwój sieci 3G i 4G. Jako Gru-

pa Kapitałowa konsolidująca dziewięć spółek, dostarczamy systemy IT dla najważniejszych segmentów 

rynku: operatorów telekomunikacyjnych, energetyki, administracji publicznej, mediów, sektora finanso-

wego i służby zdrowia.

https://atende.pl/pl
mailto:info@atendesoftware.com
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https://www.cisco.com/pl 0048 22 572 27 00

ul. Domaniewska 39B, Topaz Building

02-672 Warsaw

warsaw-reception@cisco.pl

Cisco Poland 
Cisco to światowy lider technologiczny zapewniający działanie Internetu od 1984 r. Pracownicy, partne-

rzy i produkty Cisco pomagają społeczeństwom łączyć się w bezpieczny sposób i już dziś korzystać z cy-

frowych możliwości jutra. Sprzęt, oprogramowanie i usługi firmy Cisco są wykorzystywane do budowy 

bezpiecznych rozwiązań sieciowych, które umożliwiają użytkownikom indywidualnym, firmom czy całym 

państwom rozwój innowacji pozytywnie wpływających na biznes i społeczeństwo. 

https://www.cisco.com/pl
mailto:warsaw-reception@cisco.pl
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https://www.coriant.com/ 001 630 798 8800

St. Martin Str. 76, 81541 Munich info@coriant.com

Coriant
Oferta rozwiązań Coriant SDN/NFV z otwartymi i hiperskalowymi rozwiązaniami oraz wielostronnymi 

innowacjami na platformach pomaga operatorom sieci efektywnie skalować przepustowość sieci, zmniej-

szać złożoność operacyjną i tworzyć stabilną podstawę dla nowej generacji urządzeń mobilnych, wideo i 

usług w chmurze. Coriant powstał na bazie fuzji sieci optycznych Nokia Networks (NSN), Tellabs i Sycamo-

re Networks - wyróżniającego się dziedzictwa ponad 35 lat innowacji technologicznych.

Coriant obsługuje obecnie wiodących operatorów sieci na całym świecie, w tym operatorów telefonii ko-

mórkowej i stacjonarnej, operatorów centrów danych i chmur, dostawców treści Web 2.0, telewizji kablo-

wej MSO, agencji rządowych i dużych przedsiębiorstw.

https://www.coriant.com/
mailto:info@coriant.com
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www.epix.net.pl 0048 603 872 078

41-902 Bytom; ul. Józefczaka 29/40 info@epix.net.pl

EPIX Internet Exchange (Projekt Stowarzyszenia e-Południe)

Niezależny węzeł wymiany ruchu EPIX powstał aby walczyć o interesy i dbać o potrzeby polskich MiŚOT, 

czyli Małych i Średnich Operatorów Telekomunikacyjnych. Jest jedynym węzłem w Polsce funkcjonują-

cym w formie prawnej stowarzyszenia not for profit, finansowanego przez swoich Uczestników. Przedsię-

wzięcie to stworzone i  prowadzone jest w oparciu o kapitał i społeczną pracę rozwojową operatorów ISP. 

Jakiekolwiek zyski z działalności w całości przeznaczane są na inwestycje w sprzęt, wzbogacanie zasobów 

oraz niedochodowe projekty celowe i integrację środowiska. Animatorzy węzła preferują współpracę 

opartą na wzajemnym zaufaniu, braku korporacyjnych utrudnień. Nigdy nie konkurują z ISP na rynku de-

talicznym lub biznesowym.

EPIX to dwa największe w Polsce punkty wymiany ruchu, z lokalizacją w strategicznych miejscach Warsza-

wy i Katowic, dostępne poprzez partnerów w całym kraju.

Znajdziesz w nich niezależne OpenPeeringi, bezpośredni dostęp do Tier, prosty dostęp do polskich IXów 

oraz dostęp do wszystkich IPTV.

W 2018 EPIX-owi zaufało prawie 700 Operatorów oraz dostawców dla ISP, a statystyki pokazują niemal 

1000 portów oraz ponad 1 Tbps ruchu IP.

http://www.epix.net.pl
mailto:info@epix.net.pl
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http://www.fca.com.pl/ 0048 12 294 98 00

ul. Grabska 11, 32-005 Niepołomice fca@fca.com.pl

FCA Sp. z o.o.
FCA to jeden z największych integratorów technologicznych w Polsce w obszarze systemów optycznych. 

Dzięki współpracy z największymi producentami rozwiązań telekomunikacyjnych na świecie, dostarcza-

my i wdrażamy innowacyjne systemy dla wielu branż m.in. operatorów telekomunikacyjnych, energetycz-

nych, mobilnych, kablowych, ISP, DC, i wielu innych. Firma posiada także własną linię produkcyjną, labora-

torium kontroli jakości oraz park technologiczno-szkoleniowy.

Wśród dostarczanych przez firmę rozwiązań znajdują się m.in. systemy zwielokrotnienia falowego, moni-

toring optyczny sieci, systemy do budowy DC, rozwiązania pasywne do budowy sieci NGA i FTTH.

Wychodząc naprzeciw potrzebom rynku i oczekiwaniom klientów dynamicznie rozwijamy swoją ofertę 

np. o usługi instalacji i utrzymania sprzętu transmisyjnego, czy planowania i paszportyzacji sieci oraz suk-

cesywnie wdrażamy narzędzia biznesowe optymalizujące procesy obsługi zamówień, jak np. platforma 

zakupowa on-line e-fca.com.pl

http://www.fca.com.pl/
mailto:fca@fca.com.pl
http://m.in
http://m.in
http://e-fca.com.pl
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https://flexoptix.net/ 0049 6151 62904-0  

Muehltalstr. 153, 64297 Darmstadt
Germany

meetus@flexoptix.net

FLEXOPTIX 
W Flexoptix żyjemy naszą pasją do optymalizacji i inżynierii.

Jako wiodący dostawca technologii dla komponentów optycznych upraszczamy procesy wdrażania opera-

cji dla dostawców sieci. Budujemy rozwiązania, które działają.

Optymalizujemy nie tylko procesy wsparcia i zaopatrzenia z dużym doświadczeniem w projektowaniu sys-

temów optycznych. Skalujemy za pomocą inżynierii.

Dzięki naszej nieodłącznej wiedzy pomagamy tworzyć inteligentne sieci, dzięki którym operacje optyki są 

łatwiejsze, szybsze i bardziej niezawodne. Wiemy, co robimy.

https://flexoptix.net/
mailto:meetus@flexoptix.net
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https://www.fortinet.com 0048 506 797 798

ul. Złota 59, 00-120 Warszawa poland@fortinet.com

FORTINET
Fortinet (NASDAQ: FTNT) chroni największe przedsiębiorstwa, dostawców usług i podmioty administra-

cji publicznej na całym świecie. Klienci Fortinet objęci są pełną i inteligentną ochroną w dobie zwiększają-

cej się sfery zagrożeń i stale rosnących oczekiwań wobec wydajności rozszerzających się sieci. Architek-

tura Fortinet Security Fabric zapewnia skuteczne zabezpieczenia, odpowiadające na kluczowe wyzwania 

bezpieczeństwa środowisk sieciowych, aplikacji, chmury oraz urządzeń mobilnych. Fortinet jest liderem 

pod względem liczby urządzeń zabezpieczających sprzedanych na całym świecie. Rozwiązania firmy chro-

nią działalność już ponad 360 tys. klientów. Więcej informacji na www.fortinet.com, Fortinet Blog oraz 

FortiGuardLabs.

https://www.fortinet.com
mailto:poland@fortinet.com
http://www.fortinet.com
https://www.fortinet.com/blog
https://fortiguard.com/
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https://www.grandmetric.com 0048 515 260 400   |   0048 512 558 509

ul. Baśniowa 42,  60 193 Poznań info@grandmetric.com

GRANDMETRIC Sp.  z  o. o.
Jesteśmy firmą, w skład której wchodzą pasjonaci technologii sieciowych i telekomunikacyjnych, specja-

lizujący się w przeprowadzaniu niestandardowych wdrożeń, projektowaniu rozwiązań o dużym stopniu 

złożoności oraz prowadzeniu szkoleń z zakresu IP Networking, Wireless i bezpieczeństwa sieciowego. 

Cechuje nas nieograniczona gama pomysłów i dogłębna znajomość rozwiązań Firewall, IPS i Next Genera-

tion Firewall, rozwiązań SD-WAN, Enterprise Wireless oraz IoT. Rozwijamy się dynamicznie, powiększając 

swój zespół z 3 do 12 osób w ciągu ostatniego roku. Naszą misją jest edukowanie ludzi poprzez dostarcza-

nie im merytorycznej treści w postaci wyczerpujących artykułów na blogu.  Regularnie publikujemy też 

obszerne poradniki, gdzie wyjaśniamy skomplikowane zagadnienia z dziedzin, w których się specjalizuje-

my. W Grandmetric pracujemy kładąc bardzo duży nacisk na zadowolenie klienta ze współpracy z nami.  

Rozbudowujemy także usługę Grandmetric Cloud wraz z autorskimi narzędziami do monitoringu sieci.  

https://www.grandmetric.com
mailto:info@grandmetric.com
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https://e.huawei.com/pl/ 0044 20 7065 1340

Domaniewska 39A, Warszawa 02-732

Huawei Enterprise
HUAWEI to światowy lider w dostarczaniu najnowszych technologii ICT. Firma jest liczącym się na świa-

towym rynku producentem modemów do bezprzewodowej transmisji danych, telefonów komórkowych, 

smartfonów oraz tabletów. HUAWEI współpracuje ze wszystkimi największymi spółkami telekomunika-

cyjnymi w ponad 100 krajach. HUAWEI jest firmą globalną, operującą w 170 krajach, zatrudniającą ponad 

170 tysięcy pracowników, z czego aż 46% pracuje w 16 centrach badawczo-rozwojowych R&D. Firma dba 

o rozwój nowych technologii – 14% rocznego dochodu jest inwestowane w badania i rozwój. W Polsce 

HUAWEI działa od 2004 roku, zatrudniając obecnie około 500 pracowników. Od 2008 roku Warszawa 

jest centralą firmy na region Europy Środkowo-Wschodniej i Skandynawii. HUAWEI Polska współpracuje 

ze wszystkimi najważniejszymi operatorami telekomunikacyjnymi w zakresie sieci transmisyjnych i urzą-

dzeń dostępowych (modemy, routery), a od 2011 roku dostępne są w Polsce także telefony, smartfony i 

tablety HUAWEI.

https://e.huawei.com/pl/
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http://ictprofessional.pl/ 0048 602 495 064

ul. Sobieskiego 509 42-580 Wojkowice redakcja@ictprofessional.pl

ICT Professional
Jedyny na polskim rynku kwartalnik, który dociera do zdecydowanej większości MiŚOT - Małych i Śred-

nich Operatorów Telekomunikacyjnych. Wydawany w wersji drukowanej i elektronicznej dystrybuowany 

jest do subskrybentów oraz na konferencjach branżowych, którym również patronuje. Nakład ok. 3000 

egzemplarzy odbierany jest przez właścicieli i menadżerów firm operatorskich.

W środowisku, ICT Professional nosi opinię poczytnego i opiniotwórczego medium branżowego, a wśród 

reklamodawców skutecznego narzędzia marketingowego.

ICT Professional to nie tylko prasa, ale także cała gama możliwych dróg dotarcia do branży MiŚOT. M.in. 

media elektroniczne (www, Facebook, newslettery, fora, banery, ...), marketing bezpośredni, współtworze-

nie projektów dla MiŚOT czy organizacja konferencji i spotkań branżowych.

Nawiązując współpracę z ICT Professional, zapewniasz sobie dotarcie z twoimi komunikatami do ponad 

2000 lokalnych operatorów w całej Polsce.

http://ictprofessional.pl/
mailto:redakcja@ictprofessional.pl
http://M.in
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https://www.innovaphone.com/pl/ 0049 703 173 009 38  | 0048 600 898 887  

Umberto-Nobile-Straße 15 | 71063 Sindelfingen 

| Niemcy 

RLipka-Zanozik@innovaphone.com 

info@innovaphone.com 

innovaphone AG
Firma innovaphone AG, która istnieje od ponad 20 lat, oferuje pod nazwą „innovaphone PBX”  kompletne 

rozwiązanie komunikacyjne Unified Communications. Firmy i instytucje o dowolnej wielkości oraz profi-

lu mogą korzystać z elastycznych rozwiązań innovaphone: małe i średnie przedsiębiorstwa z kilkoma od-

działami jak również duże korporacje. Nieważne jaki system posiada Państwa firma, tylko telefonię czy 

telefonię w połączeniu z UC, centrala innovaphone PBX umożliwia indywidualne wyposażenie dalszych 

miejsc pracy w komponenty UC takie jak Chat, Video, Mobile Integration, Collaboration lub Conferen-

cing. Rozwiązanie innovaphone charakteryzuje się elegancką i solidną architekturą produktu i nie wymaga 

serwera. Opracowany przez nas system operacyjny dla potrzeb komunikacji w czasie rzeczywistym i sto-

sowany we wszystkich produktach innovaphone znacząco przyczynia się do bezpieczeństwa i stabilności 

rozwiązania.  

https://www.innovaphone.com/pl/
mailto:RLipka-Zanozik@innovaphone.com
mailto:info@innovaphone.com
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https://linuxpolska.pl/ 0048 22 213 95 71

Al. Jerozolimskie 100, 00-807 Warszawa biuro@linuxpolska.pl

Linux Polska Sp. z o.o.
Linux® Polska – polska spółka IT działająca od 2009 r. Ekspert w zakresie technologii open source na ryn-

ku polskim oraz w regionie CEE. Spółka świadczy usługi konsultingowe, audytorskie, wdrożeniowe, inte-

gracyjne i utrzymaniowe. Specjalizuje się w  tworzeniu i implementacji architektur rozwiązań, systemów 

i aplikacji opartych o technologie otwarto źródłowe. Wraz z usługami własnymi Linux Polska dostarcza 

technologie informatyczne, współpracując ze światowymi liderami IT takimi jak m.in.: Red Hat, Enterpri-

seDB, Splunk, Docker, Hortonworks, Microsoft, Puppet, Suse, Oracle, DataStax, Zabbix czy Canonical. 

Ofertę technologiczną spółki uzupełniają usługi szkoleniowe.

https://linuxpolska.pl/
mailto:biuro@linuxpolska.pl
http://m.in
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https://www.orange.pl/duze_firmy 0048 801 234 567

Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa

orange
Orange to sieć nr 1 w Polsce

Innowacyjny dostawca usług teleinformatycznych i telekomunikacyjnych posiadający największą, najbar-

dziej zaawansowaną technologicznie i polifunkcyjną infrastrukturę w kraju. Kreuje i wdraża pionierskie 

rozwiązania w zakresie najnowszych trendów digitalizacyjnych, takich jak m.in.: IoT,   cyberbezpieczeń-

stwo,  access strategy,  digital marketing,  e-commerce.

Wszechstronne doświadczenie, bogate portfolio usług i kompetencje przyszłości czynią Orange part-

nerem, który wspiera, doradza, dostarcza nowoczesne oraz ergonomiczne rozwiązania.  Współpracuje z 

największymi markami, firmami, organizacjami z różnych sektorów gospodarki.  Wspólnie z nimi tworzy 

biznes przyszłości.

Dowiedz się więcej na: www.orange.pl/duze_firmy  www.linkedin.com/company/orange-dla-firm

https://www.orange.pl/duze_firmy
http://m.in
http://www.orange.pl/duze_firmy
http://www.linkedin.com/company/orange-dla-firm
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www.redguardian.eu 0048 22 295 7300

ul Ostrobramska 86 04-163 Warszawa maciej.zietek@atendesoftware.pl 

RedGuardian
redGuardian to autorska platforma przeznaczona do głębokiej inspekcji ruchu sieciowego (DPI). Jej pod-

stawowym zastosowaniem jest mitygacja ataków DDoS, poprzez wykorzystanie mechanizmu sygnatur, 

filtrów stanowych oraz biblioteki wyrażeń regularnych. redGuardian wykorzystuje nowatorską architek-

turę dataplane, które umożliwia osiągnięcie wydajności powyżej 100 milionów pakietów na sekundę na 

pojedynczym serwerze klasy PC. Platforma oferowana jest w modelu licencyjnym (oprogramowanie dla 

systemu operacyjnego GNU/Linux) oraz usługowym, wykorzystującym globalną sieć centrów filtrowania, 

zlokalizowanych w najważniejszych punktach wymiany ruchu na świecie. 

http://www.redguardian.eu
mailto:maciej.zietek@atendesoftware.pl
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https://www.salumanus.com 0048 12 294 00 01

Walerego Sławka 8a, 30-633 Kraków sales@salumanus.com

Salumanus Sp. z o.o.
Salumanus Sp. z o.o. jest polskim dystrybutorem rozwiązań teleinformatycznych dla klientów sektora B2B. 

Od ponad 15 lat specjalizujemy się w dostarczaniu komponentów i systemów do transmisji danych w sie-

ciach światłowodowych, bezprzewodowych oraz bazujących na infrastrukturze miedzianej. Działamy we-

dług modelu dystrybutora z wartością dodaną (VAD) dzięki czemu oferowane przez nas produkty wzboga-

cone są zaawansowanym wsparciem technicznym realizowanym zarówno przed jak i po sprzedaży. Poza 

doradztwem technicznym, wsparcie to jest oferowane w postaci rozbudowanych usług gwarancyjnych, 

usług serwisowych świadczonych w miejscu instalacji sprzętu oraz pomocy przy konfiguracji i instalacji 

rozwiązań. Posiadamy własne laboratorium sieci optycznych z salą badawczo-szkoleniową, gdzie możemy 

wymieniać się wiedzą i doświadczeniem z innymi firmami i jednostkami naukowymi. Współpracujemy z In-

stytutem Informatyki Stosowanej Politechniki Krakowskiej w zakresie badań i rozwoju, transferu wiedzy, 

a także kształcenia studentów. Naszymi Partnerami są największe firmy sektora telekomunikacyjnego, in-

tegratorzy systemów informatycznych, dostawcy usług internetowych oraz centra danych.

https://www.salumanus.com
mailto:sales@salumanus.com
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https://www.sevenet.pl/ 0048 583 400 400

ul. Galaktyczna 30A, 80-299 Gdańsk sevenet@sevenet.pl

SEVENET S.A.
Sevenet S.A. jest spółką z branży IT, zajmującą się od 1997 roku dostawą zaawansowanych rozwiązań te-

leinformatycznych dla przedsiębiorstw i instytucji w Polsce w sektorze B2B. Jesteśmy partnerem najwięk-

szych marek technologicznych na światowym rynku – Cisco, IBM czy Huawei. Jako firma jesteśmy integra-

torem rozwiązań teleinformatycznych, którą tworzy zespół zaangażowanych w swoją pracę ekspertów. 

Koncentrujemy się na działaniach zmierzających do zdobycia pozycji niekwestionowanego lidera na ryn-

ku. Nieustannie podnosimy swoje kwalifikacje oraz wzbogacamy naszą ofertę, jednak przede wszystkim 

staramy się słuchać, rozumieć i odpowiadać na potrzeby naszych klientów.

W ramach oferowanych usług Sevenet S.A. wyróżnia sześć linii biznesowych:

• Dostęp do sieci 

• Systemy Komunikacji Biznesowej 

• Systemy Contact Center 

• Data Center

• Bezpieczeństwo danych 

• Komunikacja bez barier

https://www.sevenet.pl/
mailto:sevenet@sevenet.pl
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http://misot.pl/teleodpowiedzialni/ 0048 32 66 66 699

41-902 Bytom; ul. Józefczaka 29/40 biuro@e-poludnie.pl

Tele.Odpowiedzialni (Projekt Stowarzyszenia e-Południe)

Tele.Odpowiedzialni to inicjatywa, która wspiera przedsiębiorców branży ISP w prowadzeniu działań 

zgodnie z zasadami CSR. To inwestycja korzystna dla wszystkich uczestników rynku – podnosi standardy 

relacji biznesowych, wspiera innowacyjność, szczególnie poprzez rozwój nowych produktów i usług spo-

łecznych i środowiskowych, ponadto ogranicza negatywny wpływ działalności przedsiębiorstw na środo-

wisko naturalne, a także wzmacnia relacje ze społecznością, w której funkcjonuje przedsiębiorstwo.

 

Współpraca operatorów skupionych wokół klastra e-Południe, która zainicjowała przygotowanie wspól-

nego Kodeksu Społecznej Odpowiedzialności Biznesu dla branży telekomunikacyjnej, zapoczątkowana 

jest wymianą doświadczeń pomiędzy jego  uczestnikami. Stowarzyszenie i Klaster e-Południe, opierając 

się na normie ISO 26 000 oraz doświadczeniach i pomysłach członków, opracował Kodeks Społecznej Od-

powiedzialności Biznesu w branży telekomunikacyjnej. Równolegle powstaje baza wiedzy dobrych pomy-

słów i praktyk. 

http://misot.pl/teleodpowiedzialni/
http://biuro@e-poludnie.pl
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http://www.veracomp.pl 0048 12 25 25 555

ul. Zawiła 61 30-390 Kraków veracomp@veracomp.pl

veracomp
Veracomp jest dystrybutorem rozwiązań teleinformatycznych, realizującym model dystrybucji z warto-

ścią dodaną (VAD - Value Added Distribution). Poza standardowymi usługami logistyki i finansowania, 

firma zapewnia wsparcie technologiczne i marketingowe, pomaga w doborze rozwiązań IT oraz edukuje 

partnerów i użytkowników końcowych. 

Veracomp organizuje szkolenia w formie webinariów, konferencje, debaty i inne wydarzenia, podczas któ-

rych eksperci IT przedstawiają rozwiązania poszczególnych producentów. 

W ofercie Veracomp można znaleźć szeroką gamę rozwiązań w obszarze nowych technologii dla różnych 

specjalizacji: sieci, telekomunikacja, bezpieczeństwo IT, pamięci masowe i serwery, zarządzanie infra-
strukturą IT, systemy audiowizualne i Digital Signage, cyfrowy obieg dokumentów, obrazowanie me-
dyczne, produkty dla użytkowników domowych i segmentu SOHO. 

Spółka jest częścią Grupy Veracomp działającej w 17 krajach Europy Środkowo-Wschodniej.

http://www.veracomp.pl
mailto:veracomp@veracomp.pl
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AdRem Software sp. z o.o.

Equinix (Poland) Sp. z o.o.

https://pl.adremsoft.com/

https://www.equinix.pl

0048 12 37 88 900

0048 22 427 39 97

ul. S. Korbońskiego 12, 30-443 Kraków 

Al. Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warszawa 

sales@adremsoft.com

pl.sales@eu.equinix.com

AdRem Software, z oddziałami w Krakowie i Nowym Jorku, jest dynamicznie rozwijającym się producen-

tem platformy NetCrunch do proaktywnego i reaktywnego monitorowania sieci dla nowoczesnego IT. 

Dzięki szerokiemu zakresowi monitorowania, szybkości i skalowalności oraz łatwości konfiguracji współ-

pracujemy z takimi firmami jak: Cellcom LTD- największym operatorem telefonii mobilnej w Israelu.

 „Cechami, które odróżniają NetCrunch od innych rozwiązań, są jego funkcje bezagentowe i potężny, kon-

figurowalny pulpit, który zapewnia nam w czasie rzeczywistym widoki naszej sieci, w tym typ urządzenia, 

lokalizację i automatyczne widoki warstwy 2.” Mr Fisher o NetCrunchu 

Oraz: Polska Telefonia, Eschelon Telecom; UNITED STATES, LDMI Telecommunications; UNITED STATES, 

Macroview Telecom; HONG KONG, Nebraska Educational Telecom; UNITED STATES, Omniconnect Tele-

communications; AUSTRALIA

INFORMACJE O FIRMIE Equinix oferuje usługi kolokacji i wymiany danych (interconnection) w global-

nej sieci ponad 200 centrów danych, w tym w Warszawie, w najgęściej usieciowionym miejscu w Polsce 

(centrum danych WA1 w budynku LIM Center). Equinix zarządza największym komercyjnym punktem 

wymiany ruchu internetowego w Polsce – PLIX. W ofercie znajduje się też Equinix Cloud Exchange Fabric 

- bezpieczny, realizowany w wydzielonej sieci dedykowany dostęp do wszystkich europejskich regionów 

największych dostawców usług cloud. W ramach tej usługi łączyć się mogą także prywatnie między sobą 

klienci Equinix. Zapraszamy do kontaktu i skorzystania z możliwości, jakie daje Platforma Equinix! Więcej 

na: equinix.pl i equinix.com

https://pl.adremsoft.com/
https://www.equinix.pl
mailto:sales@adremsoft.com
mailto:pl.sales@eu.equinix.com
http://equinix.pl
http://equinix.com
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Infinera

networkers.pl Sp. z o.o.

https://www.infinera.com/

https://networkers.pl/

0044 20 7065 1340

0048 797 004 932

125 Finsbury Pavement, London EC2A 1NQ, UK

os. Centrum B 7, Kraków

sales@infinera.com

biuro@networkers.pl

Infinera zapewnia inteligentne sieci transportowe, umożliwiając operatorom, cloud operatorom, rządom 

i przedsiębiorstwom skalowanie przepustowości sieci, przyspieszanie innowacji usług i automatyzację 

usług sieci optycznych. 

Infinera oferuje kompleksową ofertę rozwiązań pakietowo-optycznych, stosowaną w połączeniach dale-

kiego zasięgu, metrze i rozwiązaniach cloudowych.  Więcej informacji: www.infinera.com

networkers.pl - integracja całych systemów IT. 

Integracja rozwiązań sieciowych i serwerowych, to główna część naszej działalność, za którą idzie sprze-

daż sprzętu i oprogramowania, a także szkolenia. Działamy od 2009 roku. Staramy się wybierać produkty 

sprawdzonych i solidnych producentów, w skład których często wchodzą rozwiązania o otwartym kodzie 

(ang. Open Source). Ekosystem rozwiązań jaki oferujemy pozwala zbudować bezpieczny, funkcjonalny i 

solidny system IT, który potem bez problemów możemy obsługiwać i dalej rozbudowywać w połączeniu z 

lokalnym działem IT.

Opinie o nas można znaleźć tutaj:

https://networki.pl/index.php/realizacje

http://networkers.pl
https://www.infinera.com/
https://networkers.pl/
mailto:sales@infinera.com
mailto:biuro@networkers.pl
http://www.infinera.com
http://networkers.pl
https://networki.pl/index.php/realizacje
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A
ABI Elżbieta Górecka ul. Rębowska 52 lok 9, 09-

450 Wyszogród
0048 243620303 biuro@abi24.pl www.abi24.pl

AC Systemy Sp. z o. o. ul. Monte Cassino 10, 72-
600 Świnoujście

0048 91 888 80 00 piotrmumot@acsystemy.pl www.acsystemy.pl

 Acnet Sp. z o.o. ul. Chrościckiego 93/105, 
02-414 Warszawa

0048 228638119 acnet@acnet.com.pl  www.acnet.com.pl

ADE Marcin Jasiński ul. Kard. Wyszyńskiego 1, 
28-340 Sędziszów

0048 41 31 44 612 biuro@ade.net.pl www.ade.net.pl

AdRem Software sp. z o.o. ul. S. Korbońskiego 12, 30-
443 Kraków 

0048 12 37 88 900 sales@adremsoft.com https://pl.adremsoft.com/

Aerohive Networks 
Europe Ltd

The Courtyard, 16-18 
West Street, Farnham, 
GU9 7DR, United Kingdom

0048 666 366 113 rrafinski@aerohive.com https://www.aerohive.com

Aiton Caldwell SA ul. Trzy Lipy 3, 80-172 
Gdańsk

0048 585 050 000 biuro@aitoncaldwell.pl www.aitoncaldwell.pl

AMSNET Andrzej Szreter ul. Braci Gierymskich 74, 
51-640 Wrocław

0048 713476640 biuro@amsnet.pl www.amsnet.pl

Antronik Henryk Cieślak ul. Piastowska 19, 97-500 
Radomsko 

0048 446 864 762 antronik@poczta.onet.pl  www.antronik.pl

Artnet Sp. z o.o. ul. Marynarki Polskiej 100, 
80-557 Gdańsk

0048 58 761 31 31 biuro@artnet.pl www.artnet.pl

ATEM-Polska Sp. z o.o. ul. Łużycka 2, 81-537 
Gdynia

0048 58 66 22 912 atem@atem.com.pl www.axians.pl

ATENDE S.A. ul. Ostrobramska 86, 04-
163 Warszawa

0048 22 255 11 00 info@atendesoftware.com https://atende.pl/pl

AVITO Al. Legionów 6B, Łomża 
18-400

0048 86 224 55 55 biuro@avito.pl www.avito.pl

Poniżej prezentujemy wizytówki firm telekomunikacyjnych, które działają na naszym rynku i zgłosiły chęć 

obecności w katalogu. Zachęcamy do zapoznania się z nimi i ich działalnością!

mailto:biuro@abi24.pl
http://www.abi24.pl
mailto:piotrmumot@acsystemy.pl
http://www.acsystemy.pl
mailto:acnet@acnet.com.pl
http://www.acnet.com.pl
mailto:biuro@ade.net.pl
http://www.ade.net.pl
mailto:sales@adremsoft.com
https://pl.adremsoft.com/
mailto:rrafinski@aerohive.com
https://www.aerohive.com
mailto:biuro@aitoncaldwell.pl
http://www.aitoncaldwell.pl
mailto:biuro@amsnet.pl
http://www.amsnet.pl
mailto:antronik@poczta.onet.pl
http://www.antronik.pl
mailto:biuro@artnet.pl
http://www.artnet.pl
mailto:atem@atem.com.pl
http://www.axians.pl
mailto:info@atendesoftware.com
https://atende.pl/pl
mailto:biuro@avito.pl
http://www.avito.pl
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B
BLAST.PL Sebastian 
Bagiński

os. Słoneczne 16, 31-958 
Kraków

12 352 00 00 biuro@blast.pl www.blast.pl

BORKOW.ORG PPHU ul. 21-go stycznia nr 3, 63-
520 Grabów nad Prosną

0048 601841073 b.borkowski@borkow.org www.borkow.org

C
Central Telecom Sp. z o.o. Aleje Jerozolimskie 81, 

02-001 Warszawa
0048 695 099999 info@centraltelecom.pl www.centraltelecom.pl

Cisco Poland ul. Domaniewska 39B, 
Topaz Building, 02-672 
Warsaw

0048 22 572 27 00 warsaw-reception@cisco.pl www.cisco.com/pl

Claude ICT Poland sp. z o.o. 
(telefonia TeleCube.pl)

ul. Toszecka 101, 44-100 
Gliwice

0048 22 1131415 info@telecube.pl www.telecube.pl

Com4com sp. z o.o. ul. Bracka 25, 00-028 
Warszawa

0048 606810000 biuro@com4com.pl www.com4com.pl

Comtegra S.A. ul. Puławska 474; 02-884 
Warszawa

0048 22 311 18 00 info@comtegra.pl www.comtegra.pl

 CONECT Piczyca 3, 29-120 Klu-
czewsko

0048 41 36 79 000 bok@conect.net.pl www.conect.net.pl

ConnectIT ul. Gospodarcza 45, 42-
520 Dąbrowa Górnicza 

0048 500269397 bok@connectit.pl www.connectit.pl

Coriant St. Martin Str. 76, 81541 
Munich

001 630 798 8800 info@coriant.com www.coriant.com/

D
Dar.Net Dariusz Lyczko ul. Rogozina 51, 44-310 

Radlin
0048 32 4567 104 biuro@darnet.pl www.darnet.pl

DG-NET S.A. Graniczna 34/2, 41-300 
Dąbrowa Górnicza

0048 32 330 9000 bok@dg-net.pl www.dg-net.pl

http://BLAST.PL
mailto:biuro@blast.pl
https://blast.pl
mailto:b.borkowski@borkow.org
http://www.borkow.org
mailto:info@centraltelecom.pl
http://www.centraltelecom.pl
mailto:warsaw-reception@cisco.pl
http://www.cisco.com/pl
http://TeleCube.pl
mailto:info@telecube.pl
https://www.telecube.pl
mailto:biuro@com4com.pl
http://www.com4com.pl
mailto:info@comtegra.pl
http://www.comtegra.pl
mailto:bok@conect.net.pl
http://www.conect.net.pl
mailto:bok@connectit.pl
http://www.connectit.pl
mailto:info@coriant.com
http://www.coriant.com/
mailto:biuro@darnet.pl
http://www.darnet.pl
http://bok@dg-net.pl
http://www.dg-net.pl
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E
EASYNET.PL SPÓŁKA Z 
OGRANICZONĄ ODPO-
WIEDZIALNOŚCIĄ

ul. Stefana Żeromskiego 
2A/45, 06-500 Mława

0048 790777682 arkadiuszmerchel@gmail.com www.easynet.pl

ELECTOWER Sępoleńska 28, 77-420 
Lipka 

0048 67 3426 228 info@electower.com www.electower.com

EPIX Internet Exchange 
(Projekt Stowarzyszenia 
e-Południe)

41-902 Bytom; ul. Józef-
czaka 29/40

0048 603 872 078 info@epix.net.pl www.epix.net.pl

Equinix (Poland) Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 65/79, 
00-697 Warszawa

0048 224273998 pl.sales@eu.equinix.com www.equinix.pl

Eternet ul.Kolejowa 31, 62-050 
Mosina 

0048 618132207 ciuro@eternet.pl www.eternet.pl

Eurolan Sp. z o.o. Gałczyńskiego 5, 43-300 
Bielsko-Biała

 33 488 5000 biuro@euro-lan.pl www.euro-lan.pl

F
FCA Sp. z o.o. ul. Grabska 11, 32-005 

Niepołomice
0048 12 294 98 00 fca@fca.com.pl www.fca.com.pl/

F.H.U.P TURBO Jarosław 
Janczak

ul. Kręta 10, 59-220 
Legnica

0048 76 8545185 internet@eturbo.pl www.eturbo.pl

FIBERPLAY Sp. z.o.o Altanowa 5/15A, 20-819 
Lublin

0048 814406002 info@fiberplay.pl www.fiberplay.pl

FLEXOPTIX Muehltalstr. 153
64297 Darmstadt
Germany

0049 6151 62904-0  meetus@flexoptix.net www.flexoptix.net/

FORTINET ul. Złota 59, 00-120 
Warszawa

0048 506 797 798 poland@fortinet.com www.fortinet.com

G
Gamm-Bud Sp. z o.o. Ul. Wiosenna 3 

Skarbimierzyce, 72-002 
Dołuje

 +48 91/ 483-50-11, 
+48 604 474 444

info@gamm-bud.pl www.gamm-bud.pl

http://EASYNET.PL
mailto:arkadiuszmerchel@gmail.com
http://www.easynet.pl
mailto:info@electower.com
http://www.electower.com
mailto:info@epix.net.pl
http://www.epix.net.pl
mailto:pl.sales@eu.equinix.com
http://www.equinix.pl
mailto:ciuro@eternet.pl
http://www.eternet.pl
http://biuro@euro-lan.pl
http://www.euro-lan.pl
mailto:fca@fca.com.pl
http://www.fca.com.pl/
mailto:internet@eturbo.pl
http://www.eturbo.pl
mailto:info@fiberplay.pl
http://www.fiberplay.pl
mailto:meetus@flexoptix.net
http://www.flexoptix.net/
mailto:poland@fortinet.com
http://www.fortinet.com
http://info@gamm-bud.pl
http://www.gamm-bud.pl
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GBN.PL Sp. z o.o. Wschodnia 60, 43-100 
Tychy

0048 327203434 biuro@gbn.pl www.gbn.pl

GiGaNET-Instalacje Ma-
riusz Zmysłowski

ul. Kuryłowicza 117b, 32-
031 Kraków

0048 660561605 biuro@giganet.info.pl www.giganet.info.pl

GRANDMETRIC Sp.  z  o. o. ul. Baśniowa 42,  60 193 
Poznań

0048 515 260 400 info@grandmetric.com www.grandmetric.com

H
HARDSOFT s.c. Adam 
Szałanda, Krzysztof 
Szechiński

ul.Traugutta 6, 13-100 
Nidzica

0048 89 625 6666 hardsoft@hardsoft.pl www.hardsoft.pl

Helpful Sp. z o.o. ul. Czerniakowska 71,  00-
715 Warszawa

0048 22 49 00 888 biuro@helpful.pl www.helpful.pl

HiNet Łukasz Rostalski ul. Piastowska 52/7, 55-
220 Jelcz-Laskowice

0048 71 738 25 45 biuro@hinet.pl www.hinet.pl

Huawei Enterprise Domaniewska 39A, War-
szawa 02-732

0044 20 7065 1340 www.e.huawei.com/pl/

I
I-TEL Paweł Bąk ul. Batalionów Chłopskich 

89, 25-671 Kielce
0048 413457115 biuro@ne-trix.com www.ne-trix.com

ICT Professional ul. Sobieskiego 509 42-580 
Wojkowice

0048 602 495 064 redakcja@ictprofessional.pl www.ctprofessional.pl/

Idealan Os. Centrum 17, Sokółka 
16-100

0048 857119692 biuro@idealan.pl www.idealan.pl

Imprint gabo System-
technik GmbH Division 
gabocom

Am Schaidweg 7 94559 
Niederwinkling GERMANY

0048 795422675 jerzy.buchta@gabocom.com www.gabocom.com

InfaNET FiberPro ul. Wiśniowa 449, 32-412 
Wiśniowa

0048 12-3333-000 biuro@infanet.pl www.infanet.pl

Infinera 125 Finsbury Pavement, 
London EC2A 1NQ, UK

0044 20 7065 1340 sales@infinera.com www.infinera.com/

iNET Group sp. z o.o. ul.Kolista 25, 40-486 
Katowice

0048 (32) 720 32 11 biuro@inetgroup.eu www.inetgroup.eu
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iNET Południe Tomasz 
Mąka Spółka Jawna

ul. Węgierska 200, 33-300 
Nowy Sącz

0048 18 541 77 97 biuro@inet-poludnie.pl www.inet-poludnie.pl/ ,  
www.imax.net.pl/

INFO-NET M.Kaszuba sp.j. ul. Krakowska 33, 33-100 
Tarnów

0048 14 657 4999 bok@in.net.pl www.in.net.pl

INNERGO Systems Sp. 
z o.o.

św. Jacka Odrowąża 15, 
03-310 Warszawa

0048 22 87 37 700 biuro@innergo.pl www.innergo.pl

innovaphone AG Umberto-Nobile-Straße 
15 | 71063 Sindelfingen | 
Niemcy 

0048 600 898 887 RLipka-Zanozik@innovapho-
ne.com 

www.innovaphone.com/pl/

Insatel Sp. z o.o. ul. Ossolińskich 2, 38-600 
Lesko

0048 134927979 biuro@insatel.pl www.insatel.pl

Intera sp. z o.o. Żywiecka 555, 43-378 
Rybarzowice

0048 500127300 kruczekadrian@gmail.com www.lubanet.pl

INTERDUO s.c. ul. Lubelska 36B, 21-100 
Lubartów

0048 814753000 biuro@interduo.pl www.interduo.pl

Interland Os. Książąt Maz. 3, 05-660 
Warka

0048 888599212 biuro@interland24.pl www.interland24.pl

INTROLAN ul. Mazowiecka 1/29, 18-
400 Łomża

0048 862198000 biuro@introlan.pl www.introlan.pl

Iptelekom Michał Ludwi-
czak

Al. Tadeusza Kościuszki 
80/82 lok. 711, 90-437 
Łódź

0048 426000426 biuro@iptelekom.pl www.iptelekom.pl

ISPhurt sp. z o.o. ul. Targowa 35, 90-043 
Łódź

0048 422011069 biuro@isphurt.pl www.isphurt.pl/

It Wic Feniks Konrad 
Guertler

ul. Wiśniowa 7A/17, 40-
861 Katowice,

0048 6954022372 siec@wic.pl www.siec.wic.pl

ITTAM Ryszard Zawilski ul. Gabriela Narutowicza 
30, 87-720 Ciechocinek

0048 54 281 8181, 
0048  604 148 420

biuro@ittam.pl www.ittam.pl

K
KLONEX-VCS PUH Sp. 
z o.o.

UL. Zbożowa 27, 45-837 
Opole

(077) 457 29 01 info@klonex.com.pl www.klonex.com.pl

L
LCS Systemy Teleinforma-
tyczne

ul. 1 Maja 2a, 09-100 
Płońsk

0048 23 6626079 lcs@lcs.net.pl www.lcs.net.pl
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Linux Polska Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 100, 00-
807 Warszawa

0048 22 213 95 71 biuro@linuxpolska.pl www.linuxpolska.pl/

LoVo SA ul. Ruchliwa 17, 02-182 
Warszawa

0048 22 2553000 biuro@lovo.pl www.lovo.pl

LubMAN UMCS pl. Marii Curie-Skłodow-
skiej 5, 20-031 Lublin

0048 81 537 61 92 biuro.lubman@umcs.lublin.pl www.man.lublin.pl

M
Mad-Net Grzegorz Madej ul. Kamieniecka 19b/7; 

72-320 Trzebiatów
0048 608144747 biuro@mad-net.pl www.mad-net.pl

MARKOMP ul.Bema 2b, 18-300 
Zambrów

0048 864 444 444 bok@arcynet.pl www.arcynet.pl

MCG Jakub Skorek ul. Bociana 4A/51, 31-231 
Kraków 

0048 12 378 93 44 biuro@fajny.net.pl www.fajny.net.pl

Media Telekom Sp. z o.o. ul.Kosowska 28, 08-110 
Siedlce

0048 257948484 biuro@mediatelekom.pl www.mediatelekom.pl

Media-Com Sp. z o.o. ul. Długa 19, 43-100 Tychy 0048 323250580 info@media-com.com.pl www.media-com.com.pl

Mediasat s.c. ul. Frankiewicza 9, 41-219 
Sosnowiec

0048 887887488 biuro@mediasat.pl www.mediasat.pl

Metro Internet Sp. z o.o. ul. Arkuszowa 89, 01-934 
Warszawa

22 350 50 00 bok@metrointernet.pl www.metrointernet.pl

Monolit IT Sp. z o.o. ul. Warsztatowa 12, 81-
341 Gdynia 

0048 58 763 30 00 biuro@monolit-it.pl www.monolit-it.pl

Movicom s.c. ul. Dąbrowskiego 207/225, 
93-649 Łódź

0048 422809000 biuro@movicom.pl www.movicom.pl

MSK-SI ul. Alpejska 103B, 96-313 
Jaktorów

0048 222442722 info@msk-si.pl www.msk-si.pl

MULTINET 24 SP. Z O.O. ul. Krótka 2, 39-200 Dębica 0048146969000 
Infolinia: 801 411 
111

bok@multinet24.pl www.multinet24.pl
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N
NetBlue ul.Krobanów 58b,  

98-220 Zduńksa Wola
0048 608256233 rafal@netblue.pl www.netblue.pl

Nette sp. z o.o. ul. Wallenroda 2E lok. 5, 
20-607 Lublin

 0048 81 718 0 718 info@nette.pl www.nette.pl

networkers.pl Sp. z o.o. os. Centrum B 7, Kraków 0048 797 004 932 biuro@networkers.pl www.networkers.pl/

NetVil Rafał Pietrusiak ul. Azaliowa 9, 34-300 
Leśna

0048 334820607 biuro@netvil.pl www.netvil.pl

o
Orange Al. Jerozolimskie 160, 02-

326 Warszawa
0048 801 234 567 bok@par-net.pl www.orange.pl/duze_firmy

P
Par-net Jarosław Wasiak ul.Mickiewicza 21A, 95-

045 Parzęczew
0048 668347872 bok@par-net.pl www.par-net.pl

PHU JARANET Stary Rynek 6, 63-720 Koź-
min Wielkopolski

0048 505557552 biuro@jaranet.pl www.jaranet.pl

POG-NET Józef Lipka ul. Krakowska 2, 43-418 
Pogwizdów 

0048 609784855 j.lipka@pognet.pl www.pognet.pl

Polek Jerzy I.S.P. ul. Ignacego Maciejow-
skiego 4/37, 27-600 
Sandomierz

0048 501233119 jerzy666@wp.pl www.jerzostrada.pl

PPHU VOIP PARTNERS 
TOMASZ FILAK

ul. Ludowa 303, 42-200 
Częstochowa 

0048 602199158 office@reseler.com www.reseler.com

PPU KLIMAT Sp. z o.o. ul. Hutnicza 37, 81-061 
Gdynia 

(+ 48) 502 52 44 59  
(+ 48) 586 653 333

t.sierzega@klimat.pl www.klimat.pl

ProgresNet Julita Dudziuk ul. Strumykowa 6A/40, 
03-138 Warszawa

0048 600 055 046 info@progresnet.pl www.progresnet.pl
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PROMEDIA s.c. ul. Zamkowa 6, 46-200 
Kluczbork

0048 77 887 57 50 promedia@ipv.net.pl www.ipv.net.pl

Proneteus sp. z o.o. ul.Daszyńskiego 4, Ję-
drzejów

0048 41 2 300 000 biuro@proneteus.pl www.proneteus.pl

R
RAJF ul. Nowomiejska 10/8, 63-

130 Książ Wielkopolski
0048 600984658 serwis@bluebyte.net.pl www.bluebyte.net.pl

redGuardian ul Ostrobramska 86 04-
163 Warszawa

0048 22 295 7300 maciej.zietek@atendesoftwa-
re.pl

www.redguardian.eu

RES.PL Al. Kopisto 8B/505, 35-315 
Rzeszów

0048 178500599 biuro@res.pl www.res.pl

S
3S SA ul. Ligocka 103, budynek 8 

40-568 Katowice
0048 32 428 8300 biuro@3s.pl www.3s.pl

Salumanus Sp. z o.o. Walerego Sławka 8a, 30-
633 Kraków

0048 12 294 00 01 sales@salumanus.com www.salumanus.com

Sejnet - Rafał Sławiński ul. Strażacka 14, 16-500 
Sejny 

0048 698634009 biuro@sejnet.pl www.sejnet.pl

SERVIRE ul. Władysława Sikorskiego 
25, 16-100 Sokółka

0048 661920190 biuro@servire.net www.SERVIRE.net

SEVENET S.A. ul. Galaktyczna 30A, 80-
299 Gdańsk

0048 583 400 400 sevenet@sevenet.pl www.sevenet.pl/

Sieć Komputerowa OLIM-
PLAN Jerzy Wójcik

ul. Sikorskiego 73, 32-400 
Myślenice

0048 123124140 biuro@olimplan.pl www.olimplan.pl

SKATEL Grzegorz Skar-
żyński

Al. Niepodległości 92/98 
lok 5, 02-585 Warszawa

0048 603 943 024 
oraz 22 1194584

skatel@skatel.pl www.skatel.pl

Smarthost Sp. z o.o. ul. Partyzantów 1, 42-217 
Częstochowa

0048 343906666 hosting@smarthost.pl www.smarthost.pl

SmTvSat Internet os. Słowackiego 24, 64-980 
Trzcianka

48673526900 poczta@smtvsat.pl www.smtvsat.pl

Stacja-NET Marek Go-
cłowski

ul. Polna 82, 07-417 
Ostrołęka

0048 509732969 biuro@stacja-net.pl www.stacja-net.pl
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Systel Systemy Teleinfor-
matyczne M. Linscheid 
Sp. J.

ul.Chrobrego 17, 40-881 
Katowice

0048 327450000 biuro@systel.pl www.systel.pl

T
Tata Communications ul. Popularna 14, 02-489 

Warszawa
(22) 873 4000 marcin.raczkiewicz@tatacom-

munications.com
www.tatacommunica-
tions.com

Tele-Necik.PL ul. Główna 128, 96-124 
Maków

0048 696-452-252 tele_necik@poczta.fm www.tele-necik-pl 

Tele.Odpowiedzialni 
(Projekt Stowarzyszenia 
e-Południe)

41-902 Bytom; ul. Józef-
czaka 29/40

0048 32 66 66 699 biuro@e-poludnie.pl http://misot.pl/teleodpo-
wiedzialni/

Teleport sp. z o.o. ul. Elbląska 53 54-314 
Wrocław,

0048 717165800 biznes@teleport.net.pl www.teleport.net.pl

Telnap Telecom Sp. z o.o. ul. Modlińska 61, 03-199 
Warszawa

0048 22 490 50 40 bok@telnaptelecom.pl www.telnaptelecom.pl

TPnets.com sp. z o.o. ul. Targowa 35, 90-043 
Łódź

0048 42 20 11 000 info@tpnets.com www.tpnets.com/

TRUSTNET al. Boh. Monte Cassino 
10/102, 42 -200 Często-
chowa 

0048 343652244 biuro@trustnet.pl www.trustnet.pl

U
Uninet Sp. z o.o. ul. Słowackiego 11, 26-110 

Skarżysko-Kamienna
0048 531690000 m.wisniewski@unin.pl www.unin.pl

V
VECTOR SOLUTIONS Sp. 
z o.o.

ul. Krzemowa 6, 81-577 
Gdynia

0048 58 771 70 00 sales@vectorsolutions.net www.vectorsolutions.net/

veracomp ul. Zawiła 61 30-390 
Kraków

0048 12 25 25 555 veracomp@veracomp.pl http://www.veracomp.pl

VIKOM Sp. z o.o. ul. Bohaterów Monte Cas-
sino 17, 23-400 Biłgoraj

0048 846351370 vikom@vikom.com.pl www.vikom.com.pl

VIP-NET Beata Waszczuk ul. Altanowa 5/15A, 20-
819 Lublin

0048 814406002 zw@vip-net.pl www.vip-net.pl
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W
WEBVISOR Sp. z o.o. Al. Wolności 19 / III piętro , 

33-300 Nowy Sącz
18 444 1 888 biuro@webvisor.pl www.webvisor.pl  

www.i24.pl

WiFiMAX s.c ul. Klonowa 8, 98-400 
Wieruszów

0048 513051190 wifimax@wifimax.pl www.wifimax.pl

Y
YNET MANAGEMENT 
Paweł Skrodzki

ul. Targowa 39C, 07-410 
Ostrołęka

0048 296461000 ps@ynet.pl www.ynet.pl

Z
Zakład Instalacji Anten 
Jacek Krasnodębski “TV-
-Oksywie”

ul. Bosmańska 28a/12 81-
116 Gdynia

0048 58 625 03 03 a.guzynski@tvoksywie.com.pl www.tvoksywie.com.pl
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