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www.bau-blidung.de  

 

BAU BILDUNG Sachsen e.V.  
 

to największy saksoński dostawca rozwiązań edukacyjnych dla szeroko pojętej branży 

budowlanej. Oferuje szkolenia online oraz zajęcia praktyczne w czterech nowoczesnych 

ośrodkach w Saksonii, polegające na kształceniu, dokształcaniu, przekwalifikowywaniu itp., 

zarówno dla pracowników jak i kadry kierowniczej a także nauczycieli zawodów budowlanych. 

Ponadto prowadzi międzynarodowe projekty w zakresie budownictwa ekologicznego, 

efektywności energetycznej, automatyzacji budynków, gospodarki wodno-ściekowej itp. 
 

Firma poszukuje w Polsce firm z sektora budowlanego, które chcą szkolić swoich pracowników 

za pomocą modułów e-learningowych lub w formie mieszanej (blended learning), gdzie część 

teoretyczna jest realizowana za pomocą modułów e-learningowych, a część praktyczna odbywa 

się w ośrodkach szkoleniowych Bau Bildung Sachsen. Kolejną grupą docelową są szkoły 

zawodowe, głównie dydaktycy, którym firma chce zaoferować szkolenia przygotowujące do 

nauczania w odpowiednich zawodach. 

 

 

   
 

 

www.bildungsinnovator.de  

 

BILDUNGSINNOVATOR 
 

to ekspert w dziedzinie nauczania cyfrowego i hybrydowego. Oferuje doradztwo strategiczne, 

szkolenia, L&D (learning and development - nauka i rozwój), technologie uczenia się i autoringu 

(systemy tworzenia treści), a także standardowe i niestandardowe treści nauczania. 
 

Firma poszukuje w Polsce kontaktów z przedsiębiorstwami różnej wielkości i różnych branż, 

które regularnie szkolą swoich pracowników i byłyby zainteresowane skorzystaniem z 

oferowanych przez nią narzędzi. Oferuje niezobowiązujące sesje online z jej konsultantami na 

temat poszczególnych rodzajów usług. 

 

 

 
 

www.blue-silver.com  

 

BLUE SILVER GmbH 
 

to profesjonana agencja interaktywna założona w roku 2000, zajmująca się tworzeniem 

zaawansowanych wizualizacji 2D i 3D, treści e-learning, filmów objaśniających, animacji TV 

oraz wirtualnej rzeczywistości. Jej rozwiązania mają zastosowanie w wielu obszarach, m.in. w 

procesach kształcenia zawodowego, szkoleniach, marketingu i sprzedaży, w branżach 

technicznych, jak budowa maszyn, logistyka, przemysł samochodowy i innych.  
 

Firma poszukuje w Polsce kontaktów z przedsiębiorstwami średniej wielkości z różnych branż, 

które byłyby zainteresowane stosowaniem jej rozwiązań w procesach kształcenia / dokształcania 

pracowników jak też w marketingu i sprzedaży. Chciałaby także nawiązać współpracę ze 

szkołami wyższymi, średnimi i zawodowymi oraz jednostkami kształcenia zawodowego 

(szczególnie technicznymi), zainteresowanymi wykorzystaniem jej oferty w procesach 

kształcenia. Ponadto jest zainteresowana pozyskaniem w Polsce partnera do dystrybucji jej 

produktów.  

 

 

 
 

www.deutschfuchs.de  

 

DEUTSCHFUCHS Gesellschaft für digitalen Unterricht mbH 
 

Deutschfuchs to platforma do nauki języka niemieckiego jako języka obcego oraz do 

indywidualnego rozwoju umiejętności językowych. Oprogramowanie łączy system LMS 

(Learning Management System) i obszar szkoleniowy z cyfrowym podręcznikiem (A1-B2) jak 

też umożliwia współczesne nauczanie języka niemieckiego w formule hybrydowej. 
 

Firma poszukuje w Polsce partnerów zainteresowanych jej rozwiązaniami, takich jak szkoły 

ogólnokształcące i zawodowe, kolegia i uniwersytety, szkoły językowe, ośrodki kształcenia 

dorosłych czy prywatni nauczyciele języków obcych. Jej oferta skierowana jest także do działów 

HR i firm, które regularnie prowadzą wewnętrze szkolenia dla pracowników. 

 

 

http://www.bau-blidung.de/
http://www.bildungsinnovator.de/
http://www.blue-silver.com/
http://www.deutschfuchs.de/


 

 
 

 

www.fkc-online.com  

 

FISCHER, KNOBLAUCH & Co. Medienproduktionsgesellschaft mbH 
 

to dostawca kompleksowych usług w sektorze e-learningu. Oferuje Nectar LMS -  internetowy 

system efektywnego i zintegrowanego zarządzania wieloma formatami nauczania (szkolenia 

internetowe w formacie Scorm, seminaria, testy, filmy, audio, strony edukacyjne, dokumenty i 

prezentacje PPT). 
 

Firma poszukuje w Polsce firm zajmujących się dystrybucją treści edukacyjnych i 

szkoleniowych, które będą zainteresowane dystrybuowaniem jej usług w Polsce. Ponadto 

poszukuje klientów z różnych branż, szkolących pracowników w systemie e-learningowym.  
 

 

 
 

 

www.minervis.com  

 

 

 

MINERVIS GmbH 
 

jest firmą oferującą m.in. hosting platformy edukacyjnej ILIAS oraz wirtualnych klas 

BigBlueButton. Ponadto oferuje rozwój oprogramowania i aplikacji internetowych, produkcję i 

doradztwo w zakresie mediów edukacyjnych oraz integrację baz danych. 
 

Firma poszukuje w Polsce partnerów biznesowych, działających w zakresie sprzedaży 

produktów edukacyjnych, zainteresowanych dystrybucją jej produktów w Polsce, jak też 

klientów takich jak placówki kształcenia, firmy lub działy HR, lokalne władze i urzędy, 

organizacje kościelne i państwowe. 
 

 

 
 

 

www.reedu.de  

 

REEDU GmbH & Co. KG 
 

Główny produkt firmy to senseBox, zestaw narzędzi IoT do cyfrowej edukacji, bazujących na 

mikrokontrolerze i całej gamie sensorów środowiskowych, dostępny w różnych wariantach, 

dopasowanych do kontekstów nauczania. Unikalna wartość narzędzia polega na połączeniu 

tematów związanych ze środowiskiem / zrównoważonym rozwojem oraz IT w kontekście IoT. 

SenseBox pozwala odwzorować różnorakie scenariusze w kontekstach smart city, smart home, 

citizen science czy czy environmental monitoring. Uczniom daje to możliwość uczenia się 

programowania oraz rozumienia systemów IoT (computional literacy) poprzez zbieranie 

otwartych danych o środowisku i klimacie.  
 

Firma poszukuje w Polsce partnerów handlowych i dystrybutorów, aktywnych w obszarach 

szeroko pojętej edukacji, administracji publicznej itp., jak też klientów z wyżej wymienionych 

obszarów.  
 

 

 
 

 

www.relution.io   

 

RELUTION GmbH 
 

oferuje platformę do zarządzania urządzeniami mobilnymi (MDM / UEM) dla systemów Apple, 

Android Enterprise oraz Windows 10&11. Ponadto obsługiwane są wybrane tablice interaktywne 

i wyświetlacze z systemem operacyjnym Android. Zdalne zarządzanie umożliwia łatwą i 

intuicyjną kontrolę urządzeń cyfrowych, które mogą zostać optymalnie przygotowane do użycia 

i przeznaczone do określonych celów. Przykładowo blokowane są uczniom możliwości użycia 

urządzeń do innych celów niż związane z nauką w trakcie trwania lekcji. 
 

Firma poszukuje w Polsce partnerów handlowych, firm z branży IT, zajmujących się 

zarządzaniem systemami, sprzedażą, które działają w sektorach edukacji, administracji 

publicznej itp., i byłyby zainteresowane dystrybucją jej rozwiązań w Polsce. 
 

 

 
 

 

www.schultech.de  

 

 

SCHULTECH GmbH 
 

zajmuje się kompleksowo planowaniem cyfrowych, multimedialnych przestrzeni dydaktycznych 

oraz projektowaniem i produkcją zaawansowanych mebli dydaktyczno-medialnych, 

wykorzystując zintegrowaną technologię i własne sterowniki. W jej systemach multimedialnych 

można stosować m.in. urządzenia do bezprzewodowej transmisji obrazu, interfejsy BYOD dla 

własnych urządzeń (HDMI, USB itp.) jak też wizualizery czy notebooki.  
 

Firma poszukuje w Polsce partnerów biznesowych, dystrybutorów, działających w zakresie 

wyposażenia szkół / techniki medialnej / konferencyjnej, którzy chcieliby sprzedawać jej 

produkty na terenie naszego kraju. 

http://www.fkc-online.com/
http://www.minervis.com/
http://www.reedu.de/
http://www.relution.io/
http://www.schultech.de/


 

 
 

 
www.sofatutor.com  

 

SOFATUTOR GmbH 

 

to dostawca platformy e-learningowej, zawierającej ponad 10 000 filmów do nauki, ok. 43 000 

interaktywnych ćwiczeń i prawie 38 000 arkuszy dla wszystkich klas, co czyni ją najbardziej 

wszechstronną platformą do nauki online w świecie niemieckojęzycznym. Szczególną cechą 

filmów jest to, że w zwięzły sposób prezentują odpowiednie treści, są dostosowane do aktualnych 

programów nauczania w krajach związkowych i trwają średnio od trzech do dziesięciu minut. 

 

Firma poszukuje w Polsce firm zajmujących się dystrybucją treści edukacyjnych, wydawnictw, 

dostawców platform, którzy byliby zainteresowani poszerzeniem swojej oferty o jej rozwiązania 

i treści oraz ich dystrybucją w Polsce. 

 

 

 
 

 

www.quofox.com  

 

QUOFOX GmbH  

 

oferuje przedsiębiorstwom cyfrowe rozwiązania edukacyjne dla podniesienia i poszerzenia 

kwalifikacji zarówno personelu kierowniczego jak i pracowników. Jej produkty to multimedialna 

platforma edukacyjna quofox Learnig Suite, platforma kształcenia zawodowego EASY 

Business Learning oraz Content Marketplace - platforma oferująca ponad 10.000 kursów z 50 

różnych branż.  

 

Firma poszukuje w Polsce klientow wśród firm, które regularnie szkolą swoich pracowników 

oraz kadrę kierowniczą, z takich branż takich jak sektor energetyczny, przemysł motoryzacyjny, 

usługi informatyczne. 

 

 

 
 

 

www.weldplus.de  

 

WELDPLUS GmbH  

 

to producent i dystrybutor platformy Soldamatic, której czwarta generacja (Soldamatic IE) 

oferuje oparte na rozszerzonej rzeczywistości zaawansowane narzędzia i funkcje, umożliwiające 

dostosowane do potrzeb i indywidualne szkolenie w zawodzie spawacza na każdym poziomie: 

od początkującego do ekspertów. 

 

Firma poszukuje w Polsce partnerów zainteresowanych jej rozwiązaniami, np. szkół 

zawodowych, jednostek kształcenia, a także firm spawalniczych, firm z branży motoryzacyjnej, 

kolejowej, budowy statków oraz konstrukcji stalowych, które podnoszą kwalifikacje swoich 

pracowników. Jest też również otwarta na kontakty z firmami dystrybuującymi rozwiązania 

edukacyjne.  

 

 

Zainteresowane firmy polskie prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego lub kontakt drogą 

mailową bądź telefoniczną:  

 

Anna Grzelak     Katarzyna Wojnicka 

Tel. +48 22 53 10 514   Tel. +48 22 53 10 625 

E-Mail: agrzelak@ahk.pl   E-Mail: kwojnicka@ahk.pl  

 

 

 

 

http://www.sofatutor.com/
http://www.quofox.com/
http://www.weldplus.de/
mailto:agrzelak@ahk.pl
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