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Firma SPX zajmuje się świadczeniem usług w zakresie kompleksowego projektowania nowoczesnych
urządzeń elektronicznych. Ściśle współpracuje z klientami na każdym z etapów projektu począwszy od opracowania optymalnej koncepcji, poprzez projektowanie, testy i optymalizację procesu produkcyjnego. Firma
swoim klientom oferuje również wsparcie w kolejnych etapach cyklu życia produktu, takich jak udoskonalanie wcześniejszych rozwiązań, aktualizacja oprogramowania i serwis.
Poza tworzeniem projektów w
dziedzinie elektroniki firma zajmuje
się również tworzeniem dedykowanego oprogramowania zarówno dla
systemów wbudowanych jak też dla komputerów
przemysłowych i PC. Pełną ofertę usług prezentuje strona internetowa firmy. Dodatkowo firma
świadczy usługi outsourcingowe i consultingowe
w dziedzinie elektroniki i informatyki.
Poza świadczeniem wcześniej wspomnianych
usług firma SPX nieustannie rozwija podstawową
gałąź swojej działalności, jaką są sportowe systemy
pomiaru czasu. Tworzone przez nią systemy dają
użytkownikom pełne funkcjonalności wymagane w wielu dyscyplinach sportowych, zapewniając zgodność z normami i przepisami organizacji
sportowych jak również oferują autorskie rozwiązania niespotykane obecnie na rynku.
Misją firmy jest umożliwienie profesjonalnej
obsługi wydarzeń sportowych na zawodach różnej rangi, począwszy od lokalnych imprez sportowych po ogólnokrajowe. Tworzy ona również
sprzęt dla szkół i instytucji ceniących rozwój sportu wśród uczniów, jak też produkuje urządzenia
dedykowane dla indywidualnych zawodników,
które umożliwiają im kontrolę nad postępami
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treningowymi i w najlepszy sposób
pozwalają na przygotowanie się do
zawodów.
Właściciel firmy jest osobą młodą
i dynamiczną, otwartą na nowe możliwości. Jest
absolwentem Elektrotechniki na Wydziale Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej Politechniki
Krakowskiej. Doświadczenie zawodowe zdobywał jako konstruktor w Dziale Projektowania
i Rozwoju Technologii w jednej z wiodących firm
branży elektronicznej. Zdobyte wykształcenie,
doświadczenie oraz chęć rozwoju i samorealizacji
było początkiem planów stworzenia własnej firmy. W wyborze dyscypliny pomogły pasje takie
jak: sport, elektronika, taniec oraz podróże.
Motywem powstania opisywanego przedsiębiorstwa było wieloletnie zamiłowanie do sportu, w szczególności do takich dyscyplin, jak: lekkoatletyka, narciarstwo, sporty samochodowe.
Biorąc udział w imprezach sportowych zarówno
jako uczestnik, jak i organizator, przedsiębiorca
dostrzegał realne potrzeby uczestników oraz organizatorów w kwestii profesjonalnych systemów
pomiarowych, których obecnie stosowane rozwiązania nie do końca zaspokajają. Zamiłowania
te w połączeniu z wykształceniem oraz doświad-

czeniem, uzupełnione o wiedzę zdobytą podczas
szkoleń w Lubelskiej Szkole Biznesu zaowocowały
stworzeniem opisywanej firmy.
Firma SPX rozpoczęła swoją działalność
16 marca 2011 roku. Uzyskanie wsparcia inwestycyjnego umożliwiło zakup sprzętu do produkcji
prototypów i urządzeń elektronicznych. Zakupiono również komputery, oprogramowanie oraz
niezbędne wyposażenie umożliwiające prowadzenie prac badawczo-rozwojowych.
Obecnie firma realizuje kompleksowe zlecenia
oraz prowadzi prace nad wprowadzeniem na rynek własnych produktów. Realizuje jednocześnie
plan marketingowy, stawiając na systematyczny
rozwój przedsiębiorstwa.

Na tym bardzo wczesnym etapie istnienia,
sukcesem firmy jest wysoki poziom zadowolenia
dotychczasowych klientów oraz konsekwentna
realizacja planu rozwoju firmy.
Przedsiębiorca podkreśla duże znaczenie innowacyjności oraz kreatywnego spojrzenia na potrzeby rynku. W biznesie cenną cechą są również dobre
relacje z klientami oraz łatwość nawiązywania kontaktów, co bardzo często przekłada się na odkrywanie nowych możliwości i poszerzanie zakresu działalności firmy. Należy być wytrwałym w realizacji
przyjętej strategii przy jednoczesnym otwarciu na
nowe gałęzie rynku. Szczególnie w początkowym
etapie tworzenia firmy ważne jest równomierne
spojrzenie na przedsiębiorstwo z perspektywy właściciela, menadżera i specjalisty technicznego.
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