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Technopark Pomerania wspiera rozwój innowacyjnych mikro-, małych i średnich
przedsiębiorstw IT w Szczecinie i regionie Pomorza Zachodniego. Dzięki
nowoczesnej infrastrukturze, licznym wydarzeniom oraz kompleksowym
Szczeciński Park
programom wsparcia w Technoparku Pomerania tworzone są najlepsze warunki dla
Naukowo - Technologiczny Sp. z o.o
dynamicznego rozwoju firm z branży IT – od inkubacji dla początkujących startul. Cyfrowa 6, Szczecin
upów do wzmacniania funkcjonujących już na rynku przedsiębiorstw,
zrzeszonych też pod skrzydłami Klastra ICT Pomorze Zachodnie. Technopark angażuje się również w działalność lokalną na rzecz
rozwoju miasta i jego mieszkańców, szczególnie w zakresie edukacji i przedsiębiorczości.

ul. Cyfrowa 4, Szczecin

Sagra Technology to ponad 25 lat doświadczenia w programowaniu rozwiązań dla
biznesu. Mobilne rozwiązania wpierające sprzedaż, marketing i analitykę tworzą już
w 1998 roku. Dziś dostarczane są w modelu Cloud Computing. Dzięki temu klienci
mogą planować, działać i analizować tak jak chcą i gdzie chcą. Są zintegrowani
z dystrybutorami. Mają dostęp do aktualnych i bezpiecznych baz danych
i są wspierani w budowaniu trwałych relacji z klientami.

Działają w branży farmaceutycznej, chemicznej, kosmetycznej, FMCG, materiałów budowlanych i dekoracyjnych. Wśród
biznesowych partnerów pojawiają się między innymi Polpharma, Johnson & Johnson czy Intersnack.

ul. Cyfrowa 6, Szczecin

Bardins Sp. z o.o. jest szczecińską firmą z branży IT specjalizującą się
w nowoczesnych narzędziach do projektowania, wizualizacji i druku 3D. Firma jest
dostawcą szerokiej gamy produktów, w tym oprogramowania do projektowania
przestrzennego, drukarek 3D Zortrax i silników renderujących.

Są prekursorami w zastosowaniu fotogrametrii cyfrowej w digitalizacji 3D obiektów historycznych i zabytkowych oraz twórcami
własnych, autorskich rozwiązań w dziedzinie cyfrowej rekonstrukcji 3D na podstawie planów, zdjęć, dokumentów, itp.
Chłodnia Szczecińska Spółka z o.o. to firma z ponad 45-letnią tradycją
i doświadczeniem. Przedmiotem działalności jest świadczenie szerokiej gamy usług
chłodniczych, w tym w szczególności przechowywanie mrożonej żywności,
ul. Bytomska 7, Szczecin
przeładunek towarów i świadczenie składu celnego. Chłodnia jest budynkiem
piętrowym, gdzie na 6 piętrach można składować łącznie ok. 13.000 ton towaru. Spółka świadczy szereg usług dodatkowych:
segregację, sortowanie, etykietowanie, foliowanie, konfekcjonowanie, formowanie palet "od nowa" wg wskazówek
Kontrahenta, usługę przeładunku w Granicznym Inspektoracie Weterynarii, udostępnienie rampy celem rewizji celnej lub
jakiejkolwiek innej czynności, glazurowanie ryb, przepakowywanie oraz cięcie bloków rybnych.
Copernicus jest innowacyjną firmą, specjalizującą się w systemach dawkowania
leków. Jest również jednym z kilku na świecie i jedynym
w Polsce producentem wstrzykiwaczy do insuliny. Oferują pełny wachlarz usług
związanych z wprowadzeniem na rynek systemów dawkowania leków: od pomysłu,
ul. Litewska 10a, Szczecin
przez projektowanie do wytworzenia i rejestracji wstrzykiwaczy m.in. insulinowych.
Współpracują z firmami farmaceutycznymi zainteresowanymi nowoczesnymi wstrzykiwaczami leków, co pozwala
na podniesienie konkurencyjności ich produktów. Celem jest ekspansja na rynki zagraniczne oraz poszerzenie portfolio
o wstrzywkiwacze do innych substancji farmaceutycznych w formie płynnej.

ul. Monte Cassino 32, Szczecin

Polska Fundacja Przedsiębiorczości jest wiodącą instytucją otoczenia biznesu
wspierającą rozwój mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce,
ze szczególnym uwzględnieniem Polski północno-zachodniej. W ramach wsparcia
Fundacja oferuje przedsiębiorcom poręczenia, pożyczki, inwestycje kapitałowe,
szkolenia oraz doradztwo.

