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Transition Technologies wyróżnione przez Oracle 

 

Podczas Partnerskiego Forum Ekonomicznego 2017, które odbyło się w dniach 8-10 

marca w Zakopanem, Transition Technologies otrzymało tytuł „Najlepszy Partner” 

firmy Oracle w kategorii „Technologia”. Wyróżnienie przyznane zostało za wspólne 

sukcesy w sektorze energetycznym i publicznym, wyznaczenie najwyższych 

standardów współpracy partnerskiej i nieustanny rozwój.  

Otrzymany tytuł jest ukoronowaniem wieloletniego partnerstwa obu firm i oznacza, że 

spośród wszystkich firm to właśnie Transition Technologies w obszarze „Technologia” 

wykazała się najwyższymi standardami współpracy i zaangażowaniem we wdrażaniu 

najnowszych technologii opartych na rozwiązaniach Oracle. Warto dodać, że od kliku lat 

Transition Technologies posiada status Oracle Platinum Level.  

- Cieszymy się, że zostaliśmy doceniani przez firmę Oracle. Dotychczasowe sukcesy 

wdrożeniowe w sektorze energetycznym i publicznym, które razem osiągnęliśmy motywują 

nas do dalszej pracy i ciągłego rozwoju – mówi Marek Mościcki, dyrektor Działu Sprzedaży w 

Transition Technologies S.A.  

W tegorocznej edycji Partnerskiego Forum Ekonomicznego 2017, w kategorii „Technologia” 

oprócz Transition Technologies, nominowane były jeszcze trzy inne podmioty. Wyróżnienie 

zostało przyznane podczas Partnerskiego Forum Ekonomicznego 2017 w Zakopanem, które 

było również dobrą okazją do spotkań i rozmów z innymi partnerami Oracle.  

 

*** 
O firmie Transition Technologies S.A.: 
 
 
Transition Technologies to polska firma informatyczna, która nieprzerwanie od 1991 roku tworzy 
autorskie systemy informatyczne oraz nowoczesne rozwiązania techniczne dla krajowych i 
międzynarodowych klientów – na swoim koncie ma m.in. wdrożenia w Ameryce Południowej i na 
Bliskim Wschodzie. Firma specjalizuje się w rozwiązaniach dla wybranych sektorów rynku: energetyki, 
gazownictwa, przemysłu oraz biomedycyny. Firma swoją siedzibę ma w Warszawie, posiada też 7 
ośrodków regionalnych w Polsce – w Białymstoku, Ostrowie Wielkopolskim, Olsztynie, Łodzi, 
Kielcach, Koszalinie, Wrocławiu i Lublinie oraz przedstawicielstwo w Niemczech i filię w Stanach 
Zjednoczonych. Transition Technologies zatrudnia obecnie ponad 1000 pracowników. Firma posiada 
status Centrum Badawczo Rozwojowego.  
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