Wykaz firm działających w Parku Naukowo-Technologicznym w Ełku
Lp.

Nazwa firmy

1

Thermo Vitae

2

Setup

3

For Fame

4

Skład Rolny Sp. z o.o.

5

CG Cable

6

CREP

7

BASLIGHTING Sp. z o.o.

8

GEOGIS

9

NANO-BUD

10

Energy Solution Innovation

11

COMECO

12

Kabo Polska

13

SLIPFORM

Opis działalności
Dobór, montaż i serwis elementów grzewczych budynków. Zakres
oferty obejmuje: pompy ciepła, kolektory słoneczne, rekuperatory,
kominki oraz instalacje grzewcze i wodno-kanalizacyjne.
Informatyczna obsługa przedsiębiorstw. Obecnie przedsiębiorstwo
działa w zakresie wdrażania rozwiązań informatycznych COMARCH.
Agencja Promocji Sportu For Fame prowadzi szkolenia sportowe i
menedżerskie w formie on-line za pośrednictwem platformy elearningowej.
Producent innowacyjnych nawozów mineralnych na bazie siarki,
mających szerokie zastosowanie w rolnictwie. Firma obsługuje
kontrahentów lokalnych i partnerów zagranicznych, w tym z Litwy,
Łotwy, Estonii, Słowacji, Czech, Węgier, Niemiec, Finlandii.
Producent nowoczesnych wiązek elektrycznych do samochodowych
instalacji gazowych.
Wspomaganie rozwoju gospodarczego, w tym rozwój
przedsiębiorczości oraz promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa
osób pozostających bez pracy. Stowarzyszenie realizuje szereg
programów przy współpracy z Urzędami Pracy, Ośrodkami Pomocy
Społecznej z kilkunastu powiatów województwa WarmińskoMazurskiego i Pomorskiego.
Świadczy usługi w zakresie techniki świetlnej, w tym m.in.
projektowanie systemów oświetleniowych, tworzenie wizualizacji 3D,
dostawa sprzętu oświetleniowego wraz z nadzorem.
Firma geodezyjna. Pracuje nad wykorzystywaniem podczas prac
pomiarowych technologii lotniczych w tym dronów.
Dystrybucja i wykonawstwo robót budowlanych z zastosowaniem
betonów i zapraw antykorozyjnych oxydtron-nanocement. Produkt
wykorzystywany m. in. do osuszania budynków, fundamentów i
murów, do wykonania wszelkiego rodzaju izolacji
przeciwwilgociowych.
Firma prowadzi badania z zakresu alternatywnych i innowacyjnych
źródeł energii, projektuje nowe rodzaje baterii, z wykorzystaniem
najnowszych osiągnięć nauki.
Produkcja pojemników na odpady, naczep i systemów hydraulicznych
wykorzystywanych w procesie utylizacji odpadów.
Producent bram garażowych i przemysłowych wykorzystujący
najnowocześniejsze systemy produkcyjne.
Działa w branży budowlanej stosując metodę tzw. betonowania
ślizgowego. Usługi firmy znajdują zastosowanie przede wszystkim w
budownictwie drogowym.

14

Art Light Group

Firma zajmuje się reżyserią światła i realizacją widowisk teatralnych,
koncertów oraz wydarzeń okolicznościowych.

15

Elkoinvestment

Audyty energetyczne, instalacje fotowoltaiczne, kolektory słoneczne i
instalacje hybrydowe.

16

Sudovia

17

Code Shakers

18

Saphiro

19

Addicted2Design

Firma zajmuje się tworzeniem łączeń do prefabrykatów betonowych.

Kalamus Park

Firma zajmuje się przygotowaniem dermokosmetyków pochodzenia
naturalnego na bazie tataraku i innych składników naturalnych
polskiego pochodzenia.
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21

Panamedica

22

Skyflar

23

Steel Group

Wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych w branży budowlanej.
Tworzenie stron, aplikacji oraz sklepów internetowych. Projektowanie
logo i identyfikacji wizualnych.
Projekt został stworzony w odpowiedzi na potrzeby rynku
kosmetyków do pielęgnacji męskiego zarostu, w oparciu o tradycyjne
rzemiosło.

Firma w 2017 roku uczestniczyła w Konkursie "Twój start-up - Twoja
przyszłość". W 2018 roku nawiązała współpracę z Parkiem NaukowoTechnologicznym w Ełku. Będzie zajmować się produkcją bielizny
funkcyjnej zawierającej włókna alginianowe z nanocząstkami srebra i
złota do pielęgnacji atopowej i skłonnej do zapaleń skóry, a także
niesterylnych wyrobów medycznych jednorazowego użytku takich jak
podkłady higieniczne z włókniny polipropylenowej, podfoliowanej
celulozy, podkłady wysokochłonne pod pacjenta, fartuchy wizytacyjne,
komplety poszew na pościel, komplety pościeli.

Firma specjalizuje się w produkcji systemów oświetlenia samolotów z
wykorzystaniem zaawansowanej technologii LED.
Firma zajmuje się wprowadzaniem strategii marketingowych,
budowaniem marki, szkoleniami z zakresu PR oraz audytami
marketingowymi.

