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Transition Technologies w trendzie wzrostowym po pierwszym 

półroczu 2017 

 

Grupa Kapitałowa Transition Technologies (GK TT) – polski lider IT w obszarze 

energii, gazu i przemysłu, podsumowuje wstępne wyniki pierwszego półrocza i 

podtrzymuje optymistyczne prognozy na rok 2017.  

Pomimo umiarkowanej koniunktury w krajowym segmencie IT oraz zróżnicowanych ocen 

analitycznych dla polskich spółek informatycznych, Transition Technologies utrzymuje się w 

założonym silnym trendzie wzrostowym. Spółki grupy kapitałowej TT osiągnęły w pierwszym 

półroczu sprzedaż na poziomie 133 mln PLN , a roczny portfel zamówień (backlog) 

utrzymuje się na poziomie ok. 235 mln PLN. Pozytywne wyniki, pozwalają na utrzymanie 

prognozy wzrostu sprzedaży o 35 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim.  

Grupa kontynuuje realizacje kluczowych projektów w sektorze energetycznym i 

przemysłowym. Odnotowuje także dynamiczny wzrost sprzedaży w segmencie outsourcingu 

usług IT, w tym  managed services. Grupa notuje obecnie także istotne zwiększenie 

sprzedaży w sektorze public zarówno poprzez bezpośrednie kontrakty m.in. umowa z 

Centralnym Ośrodkiem Informatyki i Ministerstwem Cyfryzacji, jak również wzrastający udział 

usług w nowym obszarze  outsourcingowym.  

W dalszym stopniu kluczowe dla stałego rozwoju GK Transition Technologies jest posiadanie 

unikatowego portfolio produktów oraz stabilne i długoterminowe kontrakty na usługi dla 

największych światowych korporacji.   

*** 

 

O Grupie Kapitałowej Transition Technologies:  

Transition Technologies SA - polska grupa kapitałowa skupiająca firmy IT, dostarczająca 

zaawansowane i nowoczesne rozwiązania dla rynku energii, gazu, przemysłu oraz bioinformatyki. 

Grupa zapewnia kompleksowy outsourcing usług IT i produkcji oprogramowania dla wielu światowych 

korporacji. Transition Technologies to lider w zakresie tworzenia i wykorzystania  nowoczesnych 

technologii i rozwiązań IT dla przemysłu oraz serwisu maszyn, zgodnie z koncepcją Przemysłu 4.0.  

Zespół firmy tworzą najlepsi eksperci i specjaliści, którzy każdego dnia pracują nad innowacyjnym 

wykorzystaniem nowoczesnych rozwiązań z pogranicza Internetu Rzeczy, Wirtualnej i Rozszerzonej 

Rzeczywistości oraz cyberbezpieczństwa. Grupa większość swoich usług świadczy w oparciu o model 

chmury obliczeniowej. 

Grupa Transition Technologies dynamicznie się rozwija, od lat odnotowuje stały wzrost przychodów. 

Firma posiada w Polsce 10 oddziałów regionalnych, a także ma swoje przedstawicielstwa w Stanach 

Zjednoczonych, Niemczech, Wielkiej Brytanii oraz Szwecji. Aktualnie Grupa zatrudnia ponad 1300 

pracowników. 
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