
Szanowni Państwo!

W imieniu Sekcji Handlowej Ambasady Republiki Korei (KOTRA, Korea Business Center) w Polsce, mamy przyjemność zaprosić Państwa na
KOREAN EXPO 2017, w dn. 29-30 czerwca w Pałacu Kultury i Nauki – PKiN (Warszawa). Wydarzenie poświęcone będzie promocji gospodarki Korei oraz
będzie szansą do nawiązania owocnej współpracy z południowokoreańskimi przedsiębiorstwami.

Do Polski przyjedzie blisko 70 wystawców prezentujących czołowe dokonania koreańskich firm z róznych gałęzi przemysłu Korei Południowej.

Wśród zaproszonych firm możemy wyróżnić szczególnie elektronikę, rozwiązania IT, maszyny przemysłowe, wyroby medyczne, kosmetyki koreańskie,
oświetlenie LED, monitory LCD i wiele, wiele innych.

Prezentowane firmy poszukują strategicznych partnerów (importerów-dystrybutorów) do współpracy na rynku polskim.

Zapraszamy Państwa na naszą stron: www.koreanexpo2017.kotra.pl

ZAPROSZENIE

http://www.koreanexpo2017.kotra.pl/


TARGI: KOREAN EXPO 2017

Targi „KOREAN EXPO 2017” organizowane przez nas w PKiN są wydarzeniem o profilu biznesowym B2B.

Spotkania z firmami koreańskimi są bezpłatne oraz dla Państwa komfortu zapewniamy na nasz koszt tłumaczy 
polsko-koreańskich i polsko-angielskich). Oczywiście spotkania te nie zobowiązują do podjęcia współpracy.

Spotkania mają charakter indywidualny i umawiane są na konkretną godzinę.

Jeżeli są Państwo zainteresowani uczestnictwem prosimy o kontakt w celu ustalenia godziny spotkania.

Poniżej zamieszczamy listę firm koreańskich, z którymi naszym zdaniem będą Państwo 

szczególnie zainteresowani:

Kontakt: Małgorzata Malejko
Market Promotion and Research Specialist

Tel.: 22-520-64-70, 
e-mail: mm@kotra.pl

info@kotra.pl

Organizator
KOTRA - Korea Business Center, 

Sekcja Handlowa Ambasady Republiki Korei
ul. Emilii Plater 53, 21piętro, 00-113 Warszawa

www.koreanexpo2017.kotra.pl 

Data: 29 – 30 czerwca (czwartek-piątek)

Miejsce: Pałac Kultury i Nauki (PKiN) 
Sale: Marmurowa, Ratuszowa, Sienkiewicza, Trojka

Wystawców: 66 firm koreańskich
Czas: 10:00 - 17:00 (spotkania w umówionych godzinach)

Adres: plac Defilad 1, 00-901 Warszawa



1. Kable światłowodowe i skrętki UTP

HYESUNG Cable&Communication inc. to firma zajmująca się produkcją 
światłowodów. Firma HYESUNG współpracuje z rynkami z całego świata (USA, 
Japonia, Ameryka Płd, Bliski Wschód), dostarczając kable najwyższej jakości.

Produkty świałowodowe otoczone są odpornym na wysokie temperatury PCV, 
nylonem i warstwą LSZH. Warstwa z polimerów aramidowych wzmacnia i 
uszczelnia konstrukcję świałowodu.

Firma oferuje szeroki zakres skrętek, produktów światłowodowych jedno i 
wielomodowych, zachowując konkurencyjne ceny. 

Kable świałowodowe firmy HYESUNG produkowane są w Korei

Więcej informacji na stronie: www.hscnci.com

Tel.: +82-70-7435-8531

E-mail: ysh@hscnci.com
www.hscnci.com

http://www.hscnci.com/
mailto:ysh@hscnci.com
http://www.hscnci.com/


Illisis inc tworzy oprogramowanie do inteligentnej analizy obrazu oraz
zarządzania bezpieczeństewm. Jakość oprogramowania „intelliVIX” została
potwierdzona przyznaniem prestiżowego certyfikatu CPNI (Centre for the
Protection of National Infrastructure).

Podstawowe funkcjonalności oprogramowania:

- Inteligentna analiza obrazu w czasie rzeczywistym (śledzenie, wykrywanie,
oraz klasyfikowanie poruszających się obiektów);

- Wykrywanie zdarzeń na podstawie zdefiniowanych reguł (włóczęgostwo,
przekraczanie wirtualnych ścieżek, wirtualne ogrodzenie, wykrywanie
kierunku ruchu obiektu, zatrzymanie pojazdu, wykrycie upadku,
grupowanie, porzucony obiekt, zniknięcie przedmiotu, dym, płomienie,
natężenie ruchu, niebezpieczny poziom wody, czas bez ruchu itp);

- Rozpoznawanie Twarzy (szacowanie wieku, płci);

- Rozpoznawanie Tablic Rejestracyjnych (LPR).

Ponadto firma oferuje kamery dalekiego zasięgu iCMS oraz kamery
panoramiczne (pole widzenia 1800).

Tel.: +48 662 404 654
Email: kikim@illisis.com
http://www.illisiseu.com/



METANETWORKS to firma produkująca w systemie OEM różne zamki cyfrowe.

Firma może produkować pod Państwa marką szeroki wachlarz modeli zamków cyfrowych. 

Posiada certyfikat CE (TUV). Głównymi klientami METANETWORKS są trzej flagowi gracze:

- FORCELOCK

- SAMSUNG

- COMMAX

Zamki Cyfrowe METANETWORKS charakteryzują się:

- Odpornością na wyładowania elektrostatystyczne

- Systemem Antywłamaniowym

- Czujnikiem pożaru, wskaźnikiem stanu baterii

- Zamkiem szyfrowym – otwieranie po wprowadzeniu kodu PIN

- Biometrycznym zamkiem – otwieranie po odczycie linii papilarnych palca

- Funkcjami bezprzewodowymi Bluetooth, RF, oraz otwieranie za pomocą kart zbliżeniowych

- Alarmem dźwiękowym >80dB aktywowany w razie wyważenia drzwi, uszkodzenia zamka

Więcej informacji na stronie: http://metanetworks.co.kr

3. Cyfrowe zamki do drzwi

Tel.: +82 31 730 4332
www.metanetworks.co.kr 

http://metanetworks.co.kr/


Więcrej informacji na stronie: http://www.ekjtech.co.kr

4. Czytniki biometryczne (linii papilarnych)

KJ TECH jest firmą wiodącą prym na rynku bezpieczeństwa kontroli dostępu w Korei.
Za pomocą linii papilarnych zapewnia zintegrowane rozwiązania zabezpieczające takie jak:

- systemy kontroli dostępu + RFID
- systemy zarządzania czasem i dostępem +RFID
- blokada drzwi
- bramy zabezpieczające
- biometryczne systemy identyfikacyjne
- panele kontrolne

- Posiada certyfikaty jakości:
1. ISO 9001,
2. ISO 14001:2004

Tel.: 070 2922 5642

E-mail:sales@ekjtech.co.kr

www.ekjtech.co.kr

http://www.ekjtech.co.kr/


5. Czujniki płomienia/ognia

Tel.:+82-31-746-8852

E-mail: irtkorea7@gmail.com

www.irtkorea.co.kr

IRT Korea Co., Ltd została założona w 2013 roku. Mimo 
swojego „młodego wieku” firma wypracowała sobie na 
rynku znaczącą pozycję, pozyskując wiele certyfikatów, 
m. in: ISO 9001, CE, RoHs. Aplikowała również o certyfikaty 
ATEX oraz FM. 

Producent dostarcza profesjonalną aparaturę opartą na 
technologii podczerwieni w postaci: 
- czujników płomienia/ognia,
- kamer termowizyjnych,
- cyfrowych czujników dymu,
- alarmów przeciwpożarowych.

Dzięki swoim supernowoczesnym produktom firma zaczyna 
zdobywać rynek światowy. 

Więcej informacji na stronie: http://irtkorea.co.kr/

http://irtkorea.co.kr/


Alpha Display jest producentem najwyższej jakości monitorów LCD w branży.
Monitory LCD firmy Alpha Display charakteryzują się innowacyjną technologią
oraz niezawodną jakością. W swojej ofercie posiada monitory woodopdporne,
kurzoodporne, ultracienkie, przezroczyste i można je stosować w różnych
gałęziach przemysłu tj. maszynowym (monitory dotykowe do CNC), kolejowym,
lotniczym, stoczniowym, w sektorze bankomatów, w kioskach interaktywnych,
multimedialnych do np. centrów handlowych, itp.

Alpha Display uzyskała wiele certyfikatów m.in.

- CE

- Zgodność EN - 50155

- E- MARK

- ISO 9001

- ISO 14001

Więcej informacji na stronie:http://www.alphadisplay.co.kr

Tel.: +82 32 321 8029
Email: sales@alphadisplay.co.kr
www.alphadisplay.co.kr

http://www.alphadisplay.co.kr/


Amoluxe – wiodący koreański producent oświetlenia w technologii LED powstała w 
1994r.
Firma eksportuje do 25x krajów w świecie. 
W Unii Europejskiej firma AMOLUXE dostarczyła swoje lampy uliczne LED na 
inwestycje w Danii oraz Norwegii.

Firma oferuje 3 grupy oświetlenia LED:
- Oświetlenie zewnętrzne (uliczne, drogowe, chodnikowe, parkingowe, 

ogrodowe)
- Oświetlenie przemysłowe (do fabryk, magazynów, mostów, stacji paliwowych,

obiektów sportowych)
- Oświetlenia wewnętrzne (biurowe, domowe, sklepowe)

Firma zdobyła następujące certyfikaty jakości:
- ISO 9001, ISO 14001, CE, UL, KS, NOM, WELL-LIGHT, GOST, CQC, CESMEC,

Więcej informacji na stronie: http://www.amoluxe.co.kr

TEL: + 82 2 542 0951 (ext 2185)
http://www.amoluxe.co.kr

http://www.amoluxe.co.kr/


8. Głośniki kierunkowe, kompresyjne i 360°

MU Solvers Co., Ltd to firma zajmująca się produkcją głośników

W ofercie znajdują się m.in
- Głośniki o zakresie 360° sterowane przez bluetooth, 

zapewniające czysty odbiór w pomieszczeniach przy 
minimalizacji odbijania się dźwięku

- Głośniki kompresyjne przystosowane do alarmów 
przeciwpożarowych, ostrzeżeń przed klęskami 
żywiołowymi, kontroli licznych zgromadzeń, pracy 
policji i wojska

- Głośniki kierunkowe przystosowane do ekspozycji 
muzealnych, miejsc wymagających dyskrecji (banki, 
szpitale)

- Głośniki odstraszające ptactwo

Więcej informacji na stronie: http://www.musolvers.com

Tel.: +82-70-7435-8531

E-mail: eric@musolvers.com 
http://www.musolvers.com

http://www.musolvers.com/
mailto:eric@musolvers.com
http://www.musolvers.com/


YOUNGSAN to producent wysokiej klasy suszarek do rąk. Doskonała jakość
i unikalny projekt umożliwiają korzystanie z suszarek przez dzieci i osoby
niepełnosprawne.

Suszarki charakteryzują się:

- innowacyjną technologią

- ergonomicznym kształtem

- łatwą konserwacją

- ekonomicznym użyciem

- systemem antybakteryjnym

- Suszenie w 10sek. przy prędkości nawiewu 150m/sek.

Firma Youngsan uzyskała certyfikat TUV Rheinland!

- Zgodność z dyrektywą 2004/108/EC

Firma eksportuje już do Europy (Niemcy, Austria, itp.)

Więcej informacji na stronie: http://www.youngsan.com

Tel.: +82 2 2183 1108
hcpark@youngsan.com

http://www.youngsan.com

http://www.youngsan.com/


Więcej informacji na stronie: http://www.12cm.co.kr

10. Inteligentne pieczątki do smartfonów

Tel.: +82 70 7018 9433
E-mail: service@12cm.co.kr 
www.12cm.co.kr

Firma ONE TWO CM „Echoss Smart Stamp” to certyfikowany
system inteligentnych pieczątek oparty na strategii O2O (Online
to Offline) i popularnym kulcie stempli. Informacje zawarte
w inteligentnej pieczątce to m.in. bilety, płatności, karty
podarunkowe, bony i kupony. Inteligentna pieczątka wysyła
informacje w momencie dotyku pieczątki z ekranem urządzenia
mobilnego poprzez rozpoznanie wzorów geometrycznych i funkcji
elektrostatycznej. Informacje te zostają zapisane na urządzeniu
mobilnym. W celu użycia pieczątki nie jest wymagana zmiana
oprogramowania w urządzeniu mobilnym.
Firmy które zaufały technologii
Echoss Smart Stamp:

http://www.12cm.co.kr/

