Białystok, 04.07.2018 r.

Białostocka Puszcza Krzemowa z nowym centrum IT
Klaster InfoTech i Grupa TenderHut otwierają nowe Centrum KonferencyjnoCoworkingowe
Uroczyste otwarcie nowej przestrzeni integrującej środowisko IT w Podlaskiej Puszczy
Krzemowej odbyło się 4 lipca 2018. W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele całej branży IT z
regionu oraz lokalni włodarze. Otwarcie centrum stanowi kolejny krok na drodze do zwiększania
przewagi konkurencyjnej Podlasia w sektorze nowoczesnych technologii. Dzięki zaangażowaniu
Klastra Technologicznego InfoTech oraz Grupy TenderHut region zyskał przestrzeo, w której
będą rodzid się kolejne przełomowe technologie.

Otwarcie przestrzeni umożliwiającej integrację branży IT ma duże znaczenie dla rozwoju regionu.
Inicjatywę docenili przedstawiciele władz na szczeblu miasta i regionu. O znaczeniu takich
przedsięwzięd dla lokalnej społeczności mówiła Dyrektor Departamentu

Społeczeostwa

Informacyjnego Agnieszka Aleksiejczuk z Urzędu Marszałkowskiego woj. podlaskiego. Na kwestie
związane z wartością dodaną, płynącą ze współpracy pomiędzy firmami i integracją środowiska,
zwrócił uwagę Krzysztof Marek Karpieszuk, Sekretarz Miasta Białystok.

Silna społecznośd IT
Społecznośd IT na Podlasiu stanowi silną grupę, która jest doskonałą przeciwwagą dla pozostałych
polskich ośrodków w innych regionach, skupiających firmy tworzące nowoczesne rozwiązania
technologiczne. – Nie bez przyczyny właśnie tutaj został ukuty termin „Białostocka Puszcza
Krzemowa”. Lokalne firmy uzyskują wysokie notowania w międzynarodowych rankingach, takich
jak Fast 500 Deloitte EMEA czy Financial Times FT 1000. Powstały ekosystem zaczyna przypominad
ten z kalifornijskiej Doliny Krzemowej, którego podstawą jest networking. Tym bardziej jesteśmy
dumni z tego, że Grupa TenderHut w raz z klastrem InfoTech

zrealizowała kolejny pomysł

wspierający tę strukturę – mówi Robert Strzelecki, prezes zarządu TenderHut. Otwarcie centrum
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zbiegło się z ważną datą dla środowiska IT – swoje trzecie urodziny obchodziła firma SoftwareHut,
członek klastra InfoTech.

Urodzinowy prezent
Podczas spotkania w nowym centrum firma SoftwareHut, członek klastra InfoTech, obchodziła
swoje trzecie urodziny. Idealnym prezentem z tej okazji była wysoka 4. lokata w corocznym
raporcie rynkowym TOP 200, wydanym przez opiniotwórcze pismo Computerworld. Szczególna
jest w tym wypadku kategoria pokazująca dynamikę rozwoju firmy, która swoją pozycję zdobyła w
kategorii firm informatycznych o największym wzroście przychodów z IT w 2017 roku.

Lokali liderzy
Społecznośd technologiczna Białegostoku od dawna świetnie organizuje się pod względem
spotkao branżowych. Działa tu kilka silnych grup technologicznych m.in. Grupa .NET, Meet.js
Białystok, Mobile Białystok, Agilestok, BiałQA oraz JSession. Lokalna branża IT coraz efektywniej
zrzesza się w ramach Technologicznego Klastra InfoTech. – Bardzo inspirujące i zarazem godne
podziwu jest to, że wszystkie te inicjatywy za każdym razem wychodzą ze strony specjalistów.
Wielkie starania są wkładane w to, aby wszystkie organizowane eventy trzymały jak najwyższy
poziom nie tylko merytoryczny, ale także networkingowy, tzn. by między wystąpieniami był jak
najlepszy grunt do rozwijania i zacieśniania znajomości branżowych. Dlatego zdecydowaliśmy się
zaangażowad w stworzenie centrum Konferencyjno-Coworkingowego, którego głównym zadaniem
będzie integracja środowiska IT w skali całego regionu – mówi Adam Kamioski, koordynator klastra
InoTech.

Profesjonalna przestrzeo
Spotkania dotyczące zagadnieo IT wymagają dostosowanej do tego przestrzeni, która powinna byd
odpowiednio wyposażona i przestronna. Aby zwiększyd potencjał i zasięg meet-up’ów
organizowanych przez białostockie środowisko IT, twórcy centrum oddali w ręce organizatorów
przestrzeo przystosowaną do kreatywnych spotkao entuzjastów nowych technologii. Na te
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potrzeby dostępnych jest prawie 600m2 przestrzeni, 4 mniejsze salki na spotkania małych grup o
łącznej powierzchni prawie 60 m2, a największa przestrzeo to duża sala konferencyjna, tzw.
„meetupownia”, o powierzchni 216 m2 oraz ponad 100 metrowy pokój do relaksu ze stołami do
ping ponga, a także duża i wygodna kuchnia. Kreatywne spotkania ułatwi także nowoczesny sprzęt
multimedialny, stoły przeznaczone na aktywności warsztatowe oraz możliwośd nagrywania
wystąpieo. Nowe centrum to idealne miejsce dla lokalnych grup meet-up’owych. – Wszystkie
organizacje, których celem jest rozwój IT, zapraszamy serdecznie do korzystania z nowo oddanej
przestrzeni. Specjalnie dla nich wyposażyliśmy nowe centrum w nowoczesny sprzęt multimedialny
oraz zagospodarowaliśmy wygodną przestrzeo wspólną. Oprócz multimediów mamy kanapy, pufy i
stoliki, które idealnie sprawdzą się w przerwach pomiędzy prezentacjami - Marcin Bartoszuk, CTO
SoftwareHut.

***

W skład grupy kapitałowej TenderHut wchodzą 4 kooperujące ze sobą spółki zależne. SoftwareHut specjalizuje się w
projektowaniu, dostosowywaniu i rozwijaniu systemów informatycznych (portale www, aplikacje mobilne, systemy
dedykowane i wiele innych) oraz oferuje usługi szeroko rozumianego outsourcingu IT. Solution4Labs świadczy usługi
implementacji oraz dostosowywania systemów klasy LIMS do indywidualnych potrzeb laboratoriów. LegalHut
świadczy usługi doradztwa prawnego i merytorycznego w zakresie zamówieo publicznych oraz postępowao
przetargowych w obszarze usług i produktów IT. ProtectHut skupia się na zagadnieniach z zakresu cybersecurity
wspierając klientów we wdrażaniu europejskich dyrektyw dotyczących bezpieczeostwa w cyberprzestrzeni.
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