
ADDITOUT

www.additout.com

Softwarea garatzeko enpresa bat gara eta 
hainbat sektoreetako enpresa eta erakun-
de publiko zein pribatuentzako irtenbideak 
sortzen ari gara: osasuna, hezkuntza, 
finantzarioa, talentuaren kudeaketa, manu-
faktura-industria zein elektrikoa, etab. 
Lehendik dagoen ekosistemarekin modu 
integratuan bizi diren soluzio teknologiko 
berritzaile, erabilgarri eta irisgarrien gara-
penean zentratzen gara.

K35 IT MANAGERS GROUP

www.grupok35.com

Azpiegitura teknologikoekin lotutako 
zerbitzuak garatzen ditugu, bai eta hardwa-
rearen banaketa eta instalazioak ere, erabil-
garritasun handiko zerbitzariekin, hiperkon-
bergentziarekin eta lanpostuarekin lotuta. 
Era berean, zibersegurtasunean espeziali-
zatutako dibisio bat daukagu, eta, bereziki, 
Sophos dugu euskarri, horrelako platafor-
metan merkatuko liderra.

OSANE CONSULTING

www.osaneconsulting.com

Ondare Segurtasunaren/Korporatiboaren 
aholkularia garen aldetik, ikuspegi bakarra 
dugu segurtasunaren munduaz, bai 
logikoaz, bai fisikoaz. Partner akreditatuena 
gara hornitzaile bakar batetik segurta-
sun-premia guztietarako konponbide 
integrala bilatzen duten enpresentzat. 
Arriskuen identifikazioan eta konponbi-
deen inplementazioan erabateko estaldura 
eskaintzen dugu.

CIRCULAR DESIGN FACTORY

www.circulardesignfactory.com

Diseinuko enpresa; Zamudion eta Logro-
ñon ditu egoitzak, eta Ekonomia Zirkularra-
ren esparruan produktu berrien ekodi-
seinuan eta proiektuen garapenean 
espezializatuta dago. Hainbat sektoreta-
rako (etxetresna elektrikoak, terminal 
interaktiboak, hiri-altzariak etab.) enpre-
sentzat produktu berriak diseinatzen aritu-
tako profesional-talde bat gara, besteak 
beste Grupo RETA, Euskotren, Ecoembes, 
Errioxako Automozioaren Klusterra eta 
abar.

FORO PARKE ONGI ETORRI azaroaren 25ean, ez hutsik 
egin!

Oraingo honetan, 2020ko lehen seihilekoan Sarean ezarri diren erakundeak 
ezagutzea du helburu.

FORO PARKE Euskadiko Parke Teknologikoen Sarearen topagunea da, eta sareko erakun-
deen arteko elkar ezagutza, lankidetzarako aukerak eta negozioaren garapena sustatzea du 
helburu. 2020an 572 konpainia izatera iritsi da. Hasieratik, 6 edizio egin dira, eta 120 
erakundek baino gehiagok parte hartu dute.

09:00 
Aurkezpen azkarren sorta (Elevator Pitch 
formatua) 
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10:00   
Aldebiko topaketak, eskaeraren eta presta-
sunaren arabera

PROGRAMA

ONGI ETORRI

* Gehienez 6 topaketa enpresa berriekin.
* Gehienez 15 minutuko iraupena.

* Aurkezpen errondetara eta 
aldebiko topaketetara modu 
independentean joatea posible 
da.

* Ezinbestekoa da izena 
ematea.

UPONOR

www.uponor.es

Gure bezeroei laguntzen diegu etxebizitza, 
merkataritza, udal eta zerbitzu publikoak 
eraikitzen, bai eta hainbat industriatan ere, 
modu azkarrago eta adimentsuagoan lan 
egiten. Konpainiak 3.800 profesional inguru 
ditu lanean Europa eta Ipar Amerikako 26 
herrialdetan. "Rethinking water for future 
generations" lemapean, gure proposamena 
merkatura birformulatzen dugu, edateko 
uraren, berokuntzaren eta kontsumo txikiko 
hozte erradiatzailearen eta azpiegitura 
kongeneragarriaren hornidura segurua 
barne.

TPI INDUSTRY SOLUTIONS

www.ingenieriatpi.com

Mundu siderometalurgikoaren barruan, 
soluzio integralak diseinatu, fabrikatu, 
muntatu eta martxan jartzen ditugu. 
2010ean sortua, enpresa multinazionaleta-
tik datozen langile oso kualifikatuak ditugu, 
eta hainbat eremutako beste indus-
tria-enpresa batzuekin lankidetzan aritzen 
gara (ingeniaritza eta hornidura elektrikoak, 
programazioa, ingeniaritza eta hornidura 
hidraulikoak/pneumatikoak, etab.), neurrira 
egindako soluzioak garatzeko.

>> EMAN IZENA
azaroaren 20a baino lehen 
cs@parke.eus


