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Klaster i innowacja. Dwa najpopularniejsze słowa ostatnich lat. Co decyduje o tym, że małe firmy są 

równie atrakcyjne jak wielkie korporacje? Dlaczego ten model rozwoju jest taki ciekawy? 

W czym tkwi źródło sukcesu tego rozwiązania? O tym kilka słów poniżej.

Małe firmy, to specjalizacja. Małe firmy, to elastyczność. Małe firmy, to naturalna skłonność do 

współpracy. Małe firmy są po prostu skazane na bycie innowacyjnymi. Muszą szybciej reagować na 

nowości techniczne. Muszą oferować indywidualne podejście do Klienta. Muszą ciągle wprowadzać 

nowe rozwiązania własne lub w kooperacji z innymi. Muszą to wszystko robić bo w przeciwnym 

wypadku znikną z rynku.

Jeszcze lepszym rozwiązaniem jest grupa firm. Elastycznych, innowacyjnych, ze specjalistyczną 

wiedzą.  Ich oferty wzajemnie się zazębiają. Ich oferty są zawsze o krok przed tym co oferuje 

tradycyjny handlowiec. Ich oferty są zawsze w szybki sposób dostosowane do oczekiwań Klienta. 

Zarówno na etapie projektowania  jak  i  realizacji.

Podkarpacie od wielu lat słynie z jakości oferowanych usług informatycznych. Źródłem sukcesu jest 

wysoki poziom nauczania zwłaszcza na kierunkach ścisłych. Podkarpacie od wielu lat słynie z działań 

pro-biznesowych w skali makro i mikro. Przyszedł więc moment na wspólne wyjście w świat firm 

z naszej branży. 

Podkarpacka branża informatyczna proponuje model integracji pionowej. Kompleksową ofertę od 

prostego kabelka kładzionego w trakcie budowy do zaawansowanych analiz biznesowych 

w działającej firmie. Od pojedynczej kamery przemysłowej po rozbudowany portal. Od tabletu po 

kompleksowy system informatyczny. Od wizytówki po kreowanie wizerunku firmy.

Prowadzi nowoczesne biuro księgowe. Nowoczesne bo pozwala na dostęp do zaksięgowanych 

danych bezpośrednio z internetu. Z wykorzystaniem dowolnego komputera i dowolnego systemu.

Oferuje pomoc przy pozyskiwaniu funduszy unijnych. Jest beneficjentem kilku grantów. Chce aby 

i inni przedsiębiorcy skorzystali z wiedzy ekspertów IP. 

Ekspertyzy, doradztwo, konsultacje są naturalną  konsekwencją działania w grupie. Informatyka to 

bardzo pojemne hasło. Obejmuje sprzęt, oprogramowanie, organizację pracy, marketing itp. 

Aby informatyka w firmie dawała zyski a nie generowała koszty. 

Kim jesteśmy

Funkcjonuje na rynku od 2010 roku zrzeszając 

najbardziej innowacyjne firmy informatyczne 

podkarpacia.

Koordynatorem WKI jest 

Biuro Zarządu:

Oddział w Warszawie:

35-326 Rzeszów

Al. Rejtana 1/8  -  ICAM HOUSE

tel. 17 853 76 70

e-mail: info@informatykapodkarpacka.pl

www.InformatykaPodkarpacka.pl

02-577 Warszawa

Al. Niepodległości 124/2

GREEN HOUSE





Grupa HoReCa

Inwestor, Wykonawca i Menedżer. Trzy osoby, które decydują o powstaniu, wybudowaniu 

i zarządzaniu obiektem.

Czego poszukują na rynku? Oferty pod swoje potrzeby, rozwiązania obecnych i przyszłych 

problemów, propozycji na dziś i jutro, inspiracji. Kto jest w stanie to dostarczyć? Ci którzy posiadają 

wiedzę oraz referencje. Umieją dobrać odpowiednie rozwiązania, połączyć je ze sobą i gwarantować 

ich poprawne funkcjonowanie.  Zarówno na etapie wykonania jak i eksploatacji.

Kładziemy na szalę, to co mamy najcenniejsze - szeroką ofertę produktów i usług, długą listę 

referencyjną oraz pomysły na nowe rzeczy. Gwarantujemy to co najtrudniejsze czyli jakość, 

kompleksowość i innowacyjność. Cechy pożądane przez rynek w każdej branży a już szczególnie 

w branży HoReCa.

Jesteśmy konsorcjum firm, które na zewnątrz reprezentuje jeden z nas. On prowadzi negocjacje, on 

podpisuje umowy, on zbiera cięgi i wypina pierś do medali. Ale w codziennej pracy, w codziennych 

decyzjach sięga do wiedzy nas wszystkich. Tu znajduje porady fachowe i ich realizacje. Stąd płyną 

propozycje rozwiązania napotkanych problemów i wyzwań. Tu rodzi się końcowy sukces.

Dlaczego takie podejście i dlaczego taka organizacja? Z jednej strony widzimy niebywały postęp 

technologiczny i wyzwanie jakim jest umiejętność jego wykorzystania. To świat technologii, sprzętu 

i oprogramowania. Z drugiej strony mamy tradycyjny czynnik ludzki, który wymaga ciągłego 

szkolenia i weryfikacji. Czyli wiedzy o ludziach i ich oczekiwaniach. Trudno spodziewać się aby 

pojedyncza firma potrafiła to wszystko ogarnąć. A tym bardziej zaproponować ciekawą ofertę dla 

Klienta. Klienta, który ma przecież różne doświadczenia i oczekiwania.

Klasterit.pl jest odpowiedzią na to zapotrzebowanie. Wiele firm, wiele doświadczeń i wiele 

zainteresowań, ale wspólne cele, wspólna oferta i wspólne działanie. 

Oddajemy w Państwa ręce mini folder, a w nim kilka  słów o każdym z nas.

Odpowiedzią na te potrzeby jest KlasterIT i grupa firm które połączyły swoje siły 

przygotowując ofertę dla branży HoReCa.

Koncepcja grupy HoReCa

Oferta grupy HoReCa

Okablowanie strukturalne

Monitoring i kontrola dostępu

Sprzęt komputerowy i fiskalny

Sprzedaż i zarządzanie

Marketing i badanie rynku
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Dostarcza najnowsze technologie oraz rozwiązania, które zmieniają prowadzenie biznesu 

w przyjemność.  

Zajmuje się projektowaniem, wdrażaniem oraz utrzymaniem sieci komputerowych LAN/WAN/WIFI, 

systemów telewizji przemysłowej, sygnalizacji włamania oraz napadu, systemów p.poż., instalacji 

teletechnicznych, kontroli dostępu oraz czasu pracy.  

Ponadto prowadzi sprzedaż sprzętu komputerowego, oprogramowania, urządzeń fiskalnych, 

materiałów biurowych i eksploatacyjnych do drukarek oraz kserokopiarek . Świadczy usługi z zakresu 

Outsourcingu IT, serwisu sprzętu komputerowego, elektronicznego , teletechnicznego i inne.  

Dzięki szerokiemu wachlarzowi świadczonych usług i oferowanych innowacyjnych rozwiązań jest 

w stanie zapewnić klientom poczucie bezpieczeństwa oraz zmaksymalizować ich potencjał rozwoju.

Firma funkcjonuje na rynku od 1998 roku, 

nieustannie wprowadzając innowacje w celu 

uczynienia naszego życia bardziej pasjonującym, 

doskonalszym i łatwiejszym.  

Sprzęt komputerowy

Urządzenia fiskalne

Sieci Lan , WiFi

Monitoring

Outsourcing IT

Serwis

Oferta:

35-055 Rzeszów

ul. Szopena 7

tel. +48 17 85 33 120 

www.biuro-mat.pl



U podstaw sukcesu leży wiele czynników - my dbamy o każdy z nich. Tworzymy, począwszy od 

opracowania odpowiedniej strategii, przez realizację projektu, aż po wdrożenie i obsługę 

powdrożeniową. Każdy z tych etapów jest sprawnie i rzetelnie zarządzany.

Specjalizujemy się w instalacjach systemów telewizji przemysłowej, sygnalizacji włamania i napadu, 

systemów wykrywania pożaru. Wdrażamy zaawansowane oprogramowania do zarządzania 

przedsiębiorstwami oraz zapewniamy kompleksową opiekę posprzedażną.

Nasza wiedza i doświadczenie stanowią kapitał, który pozostaje do dyspozycji naszych Klientów.

Zależy nam na długotrwałej i owocnej współpracy, dlatego wierzymy, że partnerskie relacje pozwolą 

nam na wspólne rozwiązywanie problemów oraz wspólne świętowanie sukcesów.

Firma SHL powstała w 2009 roku. Oferuje 

zaawansowane technologicznie rozwiązania 

dopasowane do potrzeb klientów oraz gwarantuje 

zoptymal izowane koszty inwestycj i  przy 

zachowaniu najwyższej jakości.

Telewizja przemysłowa

Systemy alarmowe

Systemy p poż. i oddymiania

Kontrola dostępu oraz czasu pracy

Systemy przyzywowe

Systemy audio-video

Urządzenia fiskalne i oprogramowanie

Serwis i wsparcie techniczne

Oferta:

37-700 Przemyśl

Franciszkańska 2

tel. +48 16 733 99 99

www.scoon.pl
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Vegacom

Vegacom 

VEGACOM  

 specjalizuje się w projektowaniu, wdrażaniu oraz serwisowaniu rozwiązań 

telekomunikacyjnych, wideokonferencyjnych oraz audiowizualnych. 

Spółka powstała w 2000 roku w odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku na kompleksową obsługę w 

zakresie integracji i wdrażania w/w zaawansowanych technologii w biznesie. Najwyższa jakość usług, 

ścisła współpraca i indywidualne podejście do klienta od zawsze były i są priorytetami dla naszej 

firmy. 

Mocną stroną Firmy jest wysoko wyspecjalizowana kadra pracownicza. Poprzez liczne szkolenia 

i warsztaty oraz zdobyte doświadczenie pracownicy posiadają niezbędne kompetencje do 

projektowania i wdrażania kompleksowych systemów Ujednoliconej Komunikacji (UC) oraz 

najnowocześniejszych systemów  audio-wideo.

posiada autoryzację kluczowych producentów innowacyjnych rozwiązań 

telekomunikacyjnych przez co posiadamy możliwość oferowania naszym klientom technologii 

zgodnych z najnowocześniejszymi na świecie standardami.

OFERUJE  ROZWIĄZANIA  KLUCZOWYCH  PRODUCENTÓW :

Oferta:

35-307 Rzeszów

al. Armii Krajowej 80

tel. +48 17 850 27 27   

www.vegacom.pl

Systemy telekomunikacyjne

Systemy wideokonferencyjne

Platformy e- learningowe

Systemy audio- video 

Systemy nagłośnienia

Systemy tłumaczeń symultanicznych

Inteligentny system sterowania salami konferencyjnymi

Systemy transmisji danych

INNOWACYJNOŚĆ ŹRÓDŁEM PRZEWAGI



Ofertę handlową naszej firmy tworzymy z myślą o dwóch segmentach rynku: urządzenia fiskalne, 

wagi elektroniczne, skanery, komputery, metkownice, programy handlowo - magazynowe oraz 

kolektory danych wypełniają zakres oferty kierowanej do handlu detalicznego i usług, natomiast 

kserokopiarki i projektory wizyjne stanowią naszą propozycję dla segmentu techniki biurowej. Poza 

tym zajmujemy się projektowaniem, wdrażaniem oraz utrzymaniem sieci komputerowych 

LAN/WAN/WIFI, systemów telewizji przemysłowej, sygnalizacji włamania oraz napadu, instalacji 

technicznych, kontroli dostępu oraz czasu pracy oraz klimatyzacji i wentylacji.

Wszystkie znajdujące się w naszej ofercie produkty objęte są pełną opieką serwisową, której wysoki 

poziom gwarantują profesjonalnie przygotowani pracownicy działu technicznego. Zakres terytorialny 

naszej działalności obejmuje teren woj. lubelskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego.

Kierując się zasadą przede wszystkim jakość", ze szczególną dbałością podchodzimy do doboru 
“

naszych dostawców.

Zapraszając Państwa do współpracy z naszą firmą gwarantujemy najwyższą jakość i niezawodność 

oferowanych produktów, miłą i profesjonalną obsługę oraz sprawny i szybki serwis.

Nasi partnerzy:

Firma zadebiutowała na rynku w 2008 roku.

Od samego początku istnienia dążymy do tego, aby 

nasz znak firmowy kojarzył sie nam i naszym 

Partnerom z zaufaniem, rzetelnością i uczciwością 

kupiecką .

Sprzęt komputerowy

Sieci LAN, WiFi

Kontrola dostępu

Klimatyzacja i wentylacja

Oferta:

22-600 Tomaszów Lub.

ul. Lwowska 56a/18

tel. +48 84 664  11 57

www.robnet.com.pl
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Firma dostarcza rozwiązania przygotowane dla konkretnego klienta.

Dostarczamy i serwisujemy urządzenia do obsługi gotówki: liczarki do bilonu i banknotów, oraz jej 

zabezpieczenia czyli multisejfy kasjerskie, sejfy i szafy pancerne.

W naszej ofercie znajdują się również szafy metalowe, zarówno do przechowywania dokumentów, 

jak i stalowe szafki ubraniowe dla pracowników. Wszystkie nasze produkty posiadają odpowiednie 

zabezpieczenia oraz certyfikaty to poświadczające.

Prowadzimy sprzedaż i dostawy urządzeń sieciowych (serwery, switche, okablowanie strukturalne) 

oraz zajmujemy się późniejszym ich utrzymaniem.

Firma powstała w 1998, a po przeobrażeniach 

od 2003 jako abc Service świadczy usługi dla firm 

i instytucji. Zawsze dążymy do uzyskania satysfakcji 

klienta.

Sieci LAN, instalacja i serwis

Serwery i osprzęt sieciowy

Urządzenia do obsługi gotówki - sprzedaż i serwis

Oferta:

35-016 Rzeszów

ul. Maurycego Mochnackiego 23

tel. +48 502 141 710

www.abc-service.com.pl 



Ideo Sp. z o.o. działa na rynku usług i technologii internetowych, dostarczając skuteczne 

i konkurencyjne rozwiązania w obszarach e-marketingu, e-biznesu, e-konsultingu oraz e-government.

Firma znalazła się w pierwszej dziesiątce zestawienia najszybciej rozwijających się innowacyjnych firm 

technologicznych w Europie Środkowej opublikowanego w XII edycji raportu Deloitte Technology 

Fast 50. 

Ideo jest autorem uznanych na rynku produktów: 

�Edito CMS - system zarządzania treścią (www.edito.pl)

�Logito – system elektronicznego obiegu informacji i dokumentów (www.logito.pl). 

Do grupy Ideo należy Motivation Direct Sp. z o.o. (www.motivationdirect.pl), spółka dedykowana 

przygotowywaniu i wdrażaniu skutecznych rozwiązań w zakresie programów lojalnościowych, 

motywacyjnych oraz wsparcia sprzedaży.

Ideo posiada tytuł Microsoft Gold Certified Partner, najwyższy, jaki swoim Partnerom nadaje 

Microsoft, uznając i doceniając ich wiedzę, doświadczenie oraz poziom i jakość usług świadczonych 

klientom.

Wśród klientów Ideo znajdują się m.in.: Asseco Poland, Alior Bank, AXA Polska, Bank DnB NORD, Barilla 

Poland, BPH TFI, Cyfrowy Polsat, GlaxoSmithKline, ING Real Estate, LexisNexis, Nestlé Polska, PGNiG, 

Polpharma, Raiffeisen Bank, Śnieżka.

Firma obecna na rynku od 1999 roku ,  

zatrudniająca ponad 120 osób, zrealizowała 

dotychczas projekty internetowe oraz intranetowe 

dla  ponad  700  firm  i  instytucji  publicznych. 

Serwisy internetowe

Portale informacyjne

Systemy rezerwacyjne

Pozycjonowanie stron www

Prezentacje multimedialne

Aplikacje mobilne

Oferta:

35-234 Rzeszów

ul. Nad Przyrwą 13

tel. +48 17 860 21 86

www.ideo.pl
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Oferujemy własne oprogramowanie dla branży HoReCa. Nasze systemy informatyczne 

przeznaczone są do obsługi obiektów o różnej wielkości i o różnej specyfice. Wspomagają pracę 

personelu w każdym dziale i na każdym poziomie organizacji pracy. Obiektom pracującym w sieciach 

sprzedaży nasze systemy umożliwiają różnorodny stopień integracji i zaawansowaną analizę danych.

Tworzymy i wdrażamy rozwiązania informatyczne oparte przede wszystkim o środowisko MS 

Windows czyli popularne okienka. Wykorzystujemy sql-owe serwery baz danych Firebird oraz Oracle, 

gwarantujące wysoką niezawodność i efektywność. Obecnie migrujemy w stronę internetu, a więc 

minimum ograniczeń, w stronę tabletów - maksimum dotyku i w stronę smartfonów czyli wszystko 

powyższe w jednym. 

Nasze rozwiązania wykorzystują czytniki i programatory kart, zamki on-line i off-line, karty rabatowe 

i pre-paidowe, tablety 7" i 10". Współpracują z popularnymi pakietami biurowymi, programami 

księgowymi i portalami rezerwacyjnymi. Nasze systemy informatyczne, to wieloletnie doświadczenie 

od strony organizacyjnej i sprzętowej. Czyli to wszystko co można efektywnie wykorzystać w branży 

HoReCa. 

VIRTUAL to optymalny dobór rozwiązań informatycznych pod potrzeby Klienta.

Firma działa od 1991 roku. 

Od chwili powstania związana jest z branżą HoReCa. 

Projektuje i wdraża własne systemy informatyczne. 

Oprogramowanie dla HoReCa:

Virtualny Hotel

Virtualna Restauracja

Virtualny Basen

Virtualny Fitness

Oferta:

35-211 Rzeszów

ul. Kamińskiego 8/4

tel. +48 17 85 070 85

www.virtualsc.com.pl

myśl globalna, firma lokalnamyśl globalna, firma lokalna



Exacto Sp. z o.o. jest zespołem doradców biznesowych, których doświadczenie i wiedza pozwalają 

prowadzić i moderować niezwykle skomplikowane projekty komunikacyjne (opracowywanie 

strategii, planów operacyjnych, doradztwo bieżące). Zarząd i eksperci powiązani z firmą Exacto 

przeprowadzili szereg działań polegających na tworzeniu oraz wdrażaniu strategii promocji, relacji z 

mediami, komunikacji wewnętrznej oraz zapobiegania kryzysom. Wspierali procesy 

restrukturyzacyjne, a także te najtrudniejsze: upadłościowe. Wśród podmiotów, z którymi 

współpracowali eksperci Exacto znajdują się między innymi: Compensa SA,  Gedeon Richter 

Marketing Polska, Gemini Holdings, Horiba Medical, Stowarzyszenie Informatyka Podkarpacka, 

Jedynka SA, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, PARP, PGE Obrót S.A., Polanowscy Nieruchomości, 

Południowa Grupa Kapitałowa, Specjał Sp. z o.o., Toyota Bank, Totalizator Sportowy Sp. z o.o., 

TRANSSYSTEM SA., Urząd Marszałkowski Woj. Podkarpackiego, Urząd Miasta Lublin, Urząd Miasta 

Jarosław.

Exacto posiada autorskie rozwiązanie informatyczne - barometr komunikacji - służące do realizacji 

projektów badawczych. System umożliwia dokonywanie pomiarów zadowolenia klientów z usług 

i produktów, pozwala na prowadzenie analiz w zakresie zmian komunikacji, relacji pomiędzy 

określonymi grupami docelowymi oraz w ich wnętrzu. Pomaga także w przygotowaniu 

i przeprowadzeniu audytów wewnętrznych oraz zewnętrznych. Jest wsparciem w ocenie zmian jakie 

zachodzą w firmie. Umożliwia stałe obserwowanie ocen jakie pracownikom określonych jednostek 

wystawiają klienci i kontrahenci. Więcej informacji znajduje się na www.barometrkomunikacji.pl  

Działamy od roku 2009. Nasz zespół to 20 

ekspertów i konsultantów. Realizujemy głównie 

projekty szkoleniowe, badawcze i doradcze.

Badania i pomiar satysfakcji

Budowa znaków i systemów identyfikacji

Komunikacja wewnętrzna

Public relations w internecie

Relacje z mediami

Realizacja eventów

Tworzenie i realizacja strategii

Zarządzanie w kryzysie

Oferta:

35-234 Rzeszów

ul. Siemieńskiego 20, lok. 38

tel. +48 17 785 19 23

www.exacto.pl

Wizja bez działania to marzenie.
Działanie bez wizji to koszmar.
Wizja bez działania to marzenie.
Działanie bez wizji to koszmar.
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4hc.pl jest interdyscyplinarnym zespołem specjalistów sektora HoReCa, którego powstanie zostało 

zapoczątkowane przez wciąż rosnące zapotrzebowanie na zintegrowane usługi doradcze 

w tej dynamicznie rozwijającej się branży. 

Swoją działalność opieramy na długoletnim doświadczeniu w planowaniu i prowadzeniu inwestycji 

hotelowych „pod klucz”, jak również w zarządzaniu istniejącymi obiektami hotelowymi, 

których dopełnieniem są cykliczne szkolenia oraz konsultacje doradcze.

W naszej strukturze skupiamy najlepszych specjalistów, a w tym miedzy innymi:

�praktyków hotelarstwa,

�konsultantów technologii gastronomicznej,

�konsultantów technologii SPA & Wellness,

�konsultantów sektora Medical,

oraz

�architektów,

�projektantów wnętrz,

�projektantów krajobrazu,

�szefów kuchni wraz z brygadami kateringowymi.

Zapraszamy do zapoznania się z pełnym zakresem usług oraz listą referencyjną firm, 

które  zaufały  nam  już  niejednokrotnie  przy  swoich  realizacjach.

Założyciele firmy opierają sukces realizowanych 

projektów na swoim ponad piętnastoletnim 

doświadczeniu w branży HoReCa, a głównym 

priorytetem ich działalności jest praktyczne oraz 

merytoryczne wsparcie podmiotów gospodarczych 

w dziedzinie zarządzania obiektami hotelowymi 

i gastronomicznymi.

Kompleksowa obsługa inwestycji 

Preopening obiektów

Wdrożenia i audity jakości 

Szkolenia personelu

Analizy rentowności 

Oferta:

+48 666 834 334

+48 509 211 446

www.4hc.pl





Pasja i doświadczenie to spoiwo naszych działań - lubimy to co robimy dlatego robimy to dobrze. Nie 

boimy się wyzwań i trudnych tematów.

Od samego początku firma zajmuje się szeroko pojętą reklamą zewnętrzną i drukiem cyfrowym oraz 

wielkoformatowym. Szeroki park maszynowy daje nam praktycznie nieograniczone możliwości. 

Możemy zatem produkować zarówno proste formy reklamy jak banery, ale również dziwne tablice 

z wystającymi elementami czy podświetlane totemy, kasetony, litery ...

Naturalną koleją rzeczy jest również budowa stoisk wystawienniczych - posiadamy kilka gotowych 

systemów zabudowy jak TRISTAR, QUADROSTAR, KANYA, ale budujemy również stoiska szyte na 

miarę - z materiałów takich jak MDF, PCV, PMMA, drewno, stal - nieważne co siedzi w środku - ważny 

jest efekt końcowy, a my jako eksperci - doradzimy najlepsze rozwiązanie.

Druga część naszej oferty to poligrafia - drukujemy ulotki, teczki, broszury, kalendarze, ale to co nas 

naprawdę kręci to prace trudne - dziwne, ruchome, interaktywne ulotki wymagające ręcznej 

produkcji, dziwne kształty, niespotykane papiery - jak najbardziej ... jeśli chcesz się wyróżnić - trafiłeś 

do świątyni dziwności.

W branży HoReCa nasza oferta może obejmować:

�produkcję materiałów reklamowych (broszury, ulotki, papeterie),

�produkcję kart menu, 

�wszelkiego rodzaju akcydensy hotelowe (menu pokojowe, informatory, keypockety itp.) 

�wykonawstwo znaków podświetlanych i elementów informacyjnych

�znakowanie lub szycie odzieży dla personelu 

�reklamę zewnętrzną szyldy, tablice, pylony

Firma działa od 2007 roku nieustannie inwestując 

w park maszynowy i nowoczesne technologie 

wykańczania druku offsetowego i produkcji 

reklamy zewnętrznej.

Druk wielkoformatowy

Druk cyfrowy niskonakładowy

Druk offsetowy i introligatornia

Nadruki na odzieży

Znakowanie gadżetów

Budowa stoisk wystawienniczych

Organizacja eventów

Oferta:

35-506 Rzeszów

ul. Krakowska 158

tel. +48 17 250 94 42

www.sepja.pl



4n.pl to grupa doświadczonych twórców, którzy od kilkunastu lat z powodzeniem kreują wizerunek 

firm. Doświadzczenia czerpane z wieloletniej współpracy z hotelami, restauracjami czy klubami 

fitness dają nam wymierne korzyści w postaci sprawdzonych i wdrożonych rozwiązań w zakresie 

działań marketingowych skierowanych do klientów końcowych.

Nasze portfolio dla branży HoReCa zawiera kluczowe produkty, takie jak:

�opracowanie znaku i księgi tożsamości 

�kompleksowe opracowanie akcydensów hotelowych (druki, papeterie itp)

�kreacja i druk wszelkich materiałów papierowych, jak foldery, ulotki, karty menu

�reklama wizualna (szyldy, tablice, tabliczki kierunkowe)

�oznakowanie kadry pracowniczej (projektowanie i szycie strojów).

4n.pl to również wykonawstwo - szeroki park maszynowy pozwala na produkcję wszelkich 

niezbędnych materiałów we własnym zakresie, co jest nierzadko sporym atutem, gdy w grę wchodzą 

napięte terminy.

Zaangażowanie i szybkość reakcji oraz profesjonalizm doceniło już wielu naszych klientów - m.in. 

Grand Hotel Rzeszów, Hotel Ambasadorski, Hotel Rado, Hotel Hubertus, Hotel Artur oraz wiele 

restauracji, czy klubów fitness, jak choćby KREO Fitness, Fitness for Life.

Firma działa od 2004 roku. 

Od chwili powstania związana jest z branżą HoReCa. 

Projektuje kompleksowe systemy identyfikacji 

wizualnej dla hoteli, restauracji, klubów itp.

Kreacja nazwy i znaku firmowego

Kreacja systemu komunikacji graficznej hotelu

Kreacja i druk materiałów informacyjnych

Druk akcydensów, folderów, ulotek itp.

Produkcja kart plastikowych

Oferta:

35-506 Rzeszów

ul. Krakowska 158

tel. +48 17 250 94 44

www.4n.pl

GardenGarden
BEAUTY  &  Day SPA Institute

THE SEA OF IDEAS



Biuro Zarządu:

35-326 Rzeszów

Al. Rejtana 1/8  -  ICAM HOUSE

tel. 17 853 76 70

e-mail: info@informatykapodkarpacka.pl

www.InformatykaPodkarpacka.pl

Oddział w Warszawie:

02-577 Warszawa

Al. Niepodległości 124/2

GREEN HOUSE


