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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 programom wsparcia
w Technoparku Pomerania tworzone są najlepsze warunki dla dynamicznego rozwoju
firm z branży IT – od inkubacji dla początkujących start-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.

Teonite to sprawnie działający zespół specjalistów szeroko rozumianej branży IT
pracujących w modelu agile development. Firma posiada doświadczenie w budowaniu
wszelkiego typu oprogramowania biznesowego, oprogramowania i aplikacji na platformy
mobilne iOS i Android. Oferuje również rozwiązania biznesowe oparte na metodach data
science i machine learning. Współpracują zarówno z klientami indywidualnymi
jak i z firmami z Polski, Europy jak i Stanów Zjednoczonych.
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Virtual People to agencja reklamowa świadcząca kompleksowe wsparcie w zakresie
wykreowania, a następnie promocji spójnego wizerunku marki. Oferuje wiedzę,
doświadczenie, zaangażowanie i przede wszystkim-partnerskie podejście. Poprzez
stosowny przekaz marketingowy kreuje docelowy wizerunek marki. Niezależnie
od zakresu zleconych usług stara się wspierać klientów na wielu płaszczyznach
związanych z marketingiem. Prowadzi kampanie reklamowe na zróżnicowaną skalę
i stanowi zaplecze koncepcyjne dla wielu firm.

Firma Danelec Marine zajmuje się technicznym wsparciem urządzeń nawigacyjnych oraz
bezpieczeństwa na statkach, w tym map elektronicznych i czarnych skrzynek (Voyage Data
Recorder). Danelec Marine projektuje, rozwija i produkuje produkty, które są solidne,
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bezpieczne i proste.
Foonka to firma tworząca kultową pościel inspirowaną naturą, która w swojej ofercie
posiada naturalnie inspirujące produkty wyposażenia wnętrz: pościel, poduszki
wypełnione łuską gryki, tekstylia na stół, poduszki dekoracyjne. Całość produkcji odbywa
się w Polsce, z najwyższej jakości lokalnych tkanin. Flagowym produktem marki jest
pościel, którą lubi nazywać prywatnym stogiem domowego użytku. Odnajdziemy
w nim nie tylko namiastkę letniej przygody, ale i kilka intrygujących stworzeń…
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Carbon Fox jest doskonałym przykładem innowacyjnego przedsiębiorstwa, które docenia
rolę synergii nauki i biznesu. Specjalnością firmy są polimerowe kompozyty hybrydowe,
które cechują się bardzo niską wagą przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej
wytrzymałości. Wprowadzili na polski rynek systemy podłogowe, które wykorzystywane są
w pojazdach szynowych PESA. Dokonaniami specjalistów od technologii kompozytów
zainteresowała się również firma X-Raid należąca do grupy BMW. Carbon Fox został
zaproszony do stworzenia elementów nadwozia oraz części układu chłodzenia
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dla samochodu rajdowego Mini John Cooper World Rally, który wystartował w Rajdzie
Dakar 2017.
Marka True Rider to wyraz szacunku do jazdy konnej i jej prawdziwych miłośników.
W True Rider wierzą, że strój jeździecki powinien jak najlepiej pasować do nas samych
- jest naszą wizytówką. Dlatego wprowadzili możliwość spersonalizowania odzieży
i akcesoriów jeździeckich. True Rider to marka stworzona w 2014 roku z pasji i potrzeby
spełniania marzeń.
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Aerobits to firma technologiczna specjalizująca się w miniaturyzacji awioniki, która
prezentuje technologię do ochrony załogowego ruchu lotniczego, czyli samolotów, przed
potencjalną kolizją z bezzałogowymi systemami latającymi, czyli dronami. Opracowali
rozwiązania lotnicze, przy pomocy których drony mogą pozycjonować samoloty,
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by uniknąć zderzenia.
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
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przedsiębiorcom poręczenia, pożyczki, inwestycje kapitałowe, szkolenia oraz doradztwo.

