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Klaster Metalowy METALIKA, którego koordynatorem jest MP Polskie Klastry Sp. z o.o., działa od 
2011r. i skupia przedsiębiorstwa przemysłowe głównie z woj. zachodniopomorskiego, pomorskiego         
i wielkopolski. Działalność Klastra jest aktywnie wspierana przez lokalne i regionalne władze 
samorządowe oraz przez regionalne uczelnie tj. US, ZUT oraz PWSZ w Wałczu. Klaster jest "opiekunem" 
merytorycznym inteligentnej specjalizacji WZP "Zaawansowane metody wytwarzania z metalu". 
www.polskieklastry.org  

 

 

 
ASTOR od ponad 30 lat wspiera Klientów w podnoszeniu efektywności poprzez automatyzację, 
robotyzację i cyfryzację procesów produkcyjnych. Kierunek wspierania rozwoju i transformacji naszych 
Klientów wyznacza Przemysł 4.0. ASTOR tworzy niezawodne rozwiązania dla przemysłu, dba                     
o rentowność inwestycji, pomaga sprawnie przejść przez proces zmiany i osiągnąć cele biznesowe. 
www.astor.com.pl  

 

 

 
BOSSARD Poland jest polskim oddziałem Grupy Bossard, wiodącego globalnego dostawcy produktów           
i usług w zakresie przemysłowych elementów złącznych i technologii montażu. Firma oferuje szerokie 
portfolio produktowe, doradztwo inżynieryjne oraz inteligentne systemy do zarządzania logistyką części 
C na produkcji. 
www.bossard.pl  
 

 

 
Firma EDOCS SYSTEMS została stworzona w odpowiedzi na realne potrzeby rynku, szczególnie małych          
i średnich firm produkcyjnych. EDOCS tworzy i wdraża rozwiązania Przemysłu 4.0 z obszaru 
oprogramowania i automatyki. Flagowy produkt EDOCS MES to system do zarządzania produkcją, który 
pozwala podnosić wydajność procesów produkcyjnych i w efekcie przynosi konkretne oszczędności dla 
firm produkcyjnych.  
www.edocssystems.com   
 

 

 
EUROPA SYSTEMS - Integrator, producent i dostawca rozwiązań w obszarach Automatyzacji Magazynu  
i Logistyki Produkcji. Europa Systems od ponad 25 lat z sukcesem wdrożyła ponad 1000 projektów w 35 
krajach. Firma łączy pasję inżynierską, innowacyjne oprogramowanie i technologię mechaniczną 
dostarczając rozwiązania pod klucz do automatyzacji łańcucha dostaw, które zapewniają doskonałość 
operacyjną w fabrykach, magazynach i centrach dystrybucyjnych. 
www.europasystems.pl  
 

 

 
Firma REKORD SI jest producentem systemu REKORD.ERP, który oferuje kompleksowe wspomaganie 
zarządzania procesem wytwarzania od momentu planowania i przygotowania produkcji (planiści, 
konstruktorzy, technolodzy) poprzez sterowanie procesem produkcji (inżynierowie produkcji), aż po 
monitorowanie, kontrolę jakości oraz przekazanie wyrobu do procesu składowania produktów lub 
półfabrykatów. 
www.rekord.com.pl   
 

 

 
Misją SOLIDEXPERT jest spełnienie oczekiwań Klienta i dostarczanie zaawansowanych rozwiązań 
CAD/CAM/PDM/ERP. Firma dysponuje ogromnym doświadczeniem dzięki współpracy z ponad 2500 
przedsiębiorstwami w całej Polsce, uczelniami i przeszkoliła już ponad 8000 osób. SOLIDEXPERT tworzy 
również autorskie rozwiązania programowe, a potwierdzeniem umiejętności i wiedzy są licznie 
przyznawane nagrody. Firma dysponuje ponad 90-cio osobowym zespołem specjalistów w 4 siedzibach, 
5 centrach szkoleniowych i 1 oddziale produkcyjnym. 
www.solidexpert.com  
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