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Transition Technologies podsumowuje 2016 rok i optymistycznie 

patrzy w przyszłość 

 

Miniony rok w branży IT charakteryzował się słabszą dynamiką rozwoju krajowego 

rynku IT. Wynikało to między innymi z zastoju w sektorze zamówień publicznych. 

Według analityków firmy Pressinfo, ożywienia sektora należy oczekiwać dopiero na 

przełomie 2017 i 2018 roku.  

Trudny rok? Nie dla wszystkich 

Słabsza kondycja krajowego sektora IT w obszarze zamówień publicznych, nie przełożyła się 

na działalność wszystkich firm. Podmioty, których znaczny obszar aktywności stanowi 

eksport usług i produktów IT oraz unikatowe portfolio produktowe, w 2016 osiągnęły znaczne 

wzrosty. Do tej grupy zalicza się Grupa Kapitałowa Transition Technologies (GK TT), która  

za rok 2016 odnotowała przychody na poziomie ok. 175 mln PLN. W porównaniu z 

rokiem ubiegłym oznacza to wzrost przychodów o ok. 30 proc.  

Z uwagi na korzystne dla spółki uwarunkowania rynkowe, GK TT przewiduje w 2017 roku 

dalszy rozwój i wzrost obrotów o minimum 50 proc., obecnie prognozowany portfel 

zamówień (backlog) na 2017 rok wynosi 160 mln PLN. Kolejnym ambitnym celem spółki jest 

wzrost zatrudnienia o 500 osób. Warto dodać, że na ten moment w całej Grupie 

zatrudnionych jest ponad 1000 osób.  

Polska firma o międzynarodowej skali działania  

Grupa Kapitałowa Transition Technologies to przykład innowacyjnych polskich firm, które w 

swojej działalności łączą rozwój nowoczesnych rozwiązań z aktywną obecnością na 

światowych rynkach. Otwieranie kolejnych biur sprzedażowych, umowy partnerskie z 

największymi dostawcami technologii i uczestnictwo w światowym łańcuchu dostaw 

międzynarodowych korporacji to czynniki, które gruntują pozycję GK TT.  

Transition Technologies od 26 lat systematycznie kontynuuje ścieżkę wzrostową tworząc 

własne, unikatowe produkty lub też dostarczając zespoły programistyczne dla największych 

światowych liderów. O dynamicznym rozwoju Transition Technologies świadczy stale 

rosnąca liczba lokalizacji firmy. Obecnie GK TT posiada 9 biur w Polsce oraz 4 za granicą. 

Na początku marca  2017 otworzone zostało kolejne – w Malezji. Spółka, jeszcze w tym roku 

planuje otwarcie szóstego oddziału poza granicami kraju, tym razem na zachodnim 

wybrzeżu Stanów Zjednoczonych.  

Autorskie rozwiązania kluczem do sukcesu  

Rozwiązania spółki wspierają największe firmy przemysłowe i energetyczne w zakresie:  

integracji danych, handlu energią i gazem, zaawansowanej automatyki, diagnostyki oraz 



 

optymalizacji, a także wykorzystania data science i Business Intelligence w zarządzaniu 

procesami. Od kilku lat GK TT stawia mocny akcent na inwestycje i rozwój nowych 

technologii, które będą kluczowe dla przyszłego kształtu rynku IT tj. Internet Rzeczy (IoT), 

Rozszerzona Rzeczywistość (AR), chmura obliczeniowa, czy też cyberbezpieczeństwo.  

 

Połączenie innowacyjnych badań polskich specjalistów z partnerstwem największych, 

światowych firm i międzynarodową siecią dostaw - to czynniki warunkujące sukces w 

dynamicznie zmieniającym i rozwijającym się sektorze IT.  

  

*** 
 
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 9 oddziałów regionalnych, a także ma swoje przedstawicielstwa w Stanach 
Zjednoczonych, Niemczech, Wielkiej Brytanii oraz Szwecji. Aktualnie Grupa zatrudnia ponad 1000 
pracowników. 
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