Press release

GOODRAM Industrial(nie) na Embedded World 2018
Już wkrótce, bo w terminie od 27 lutego do 1 marca odbędą się jedne z największych
międzynarodowych targów branży przemysłowej i systemów wbudowanych – Embedded
World 2018 w niemieckiej Norymberdze. Wśród wystawców z całego świata nie
zabraknie polskiego akcentu. Swoją ofertę zaprezentuje marka GOODRAM Industrial,
której właścicielem i producentem jest firma Wilk Elektronik SA z Łazisk Górnych.
Łaziska Górne, 19 lutego 2018r.
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dedykowana rozwiązaniom przemysłowym. W ramach tej linii, producent oferuje karty
pamięci Flash, moduły pamięci DRAM oraz dyski SSD mające zastosowanie zarówno w
wewnętrznych oraz zewnętrznych aplikacjach przemysłowych. Pamięci przemysłowe
marki GOODRAM Industrial implementowane są z powodzeniem między innymi w
wideorejestratorach, rozwiązaniach POS, a także takich urządzeniach, jak parkomaty,
biletomaty, paczkomaty, szafy sterownicze oraz w szeregu innych, pracujących w trudnych
warunkach
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przemysłowych.
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komputerowych w Europie środkowo-wschodniej oraz jednym z nielicznych na całym
rynku europejskim. Niezaprzeczalnie wyróżnikiem naszej firmy jest przyświecająca nam
idea marki: wsparcie klienta na całym etapie wdrożenia, zapewnienie dostępności
rozwiązań w długim okresie czasu oraz ukierunkowanie na jakość – mówi Wiesław Wilk,
Prezes Wilk Elektronik. Niezaprzeczalnie ostatni z wymienionych elementów od zawsze
miał najistotniejsze znaczenie dla polskiej firmy.
Innowacyjny program kontroli oraz testów w komorze klimatycznej dla modułów
przystosowanych do pracy w rozszerzonym zakresie temperatur, autorski system
wygrzewania czy ponad 400 platform testowych oraz współpraca z najlepszymi
światowymi dostawcami komponentów to tylko fragment naszego know-how, którym
chcemy się pochwalić podczas Embedded World – podkreśla Wiesław Wilk.
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W ubiegłorocznym Embedded World wzięło udział ponad tysiąc wystawców, a same targi
odwiedziło ponad 30 tysięcy zwiedzających, reprezentujących branżę IT i przemysłową z
całego świata. Ogromną wartością zeszłorocznych targów jest fakt, że aż 93% wystawców
biorących udział w tej imprezie nawiązało relacje biznesowe z poznanymi tam
przedsiębiorcami. Dla Wilk Elektronik będzie to już 4 edycja targów Embedded, w której
firma bierze udział jako wystawca. O tym jakie znaczenie dla polskiej firmy ma rynek
przemysłowy świadczy fakt, że tylko w tym roku Wilk Elektronik planuje udział w
dodatkowych 4 imprezach targowych, do których zalicza się marcowy Automatikon w
Warszawie oraz targi Electronica w Monachium.

