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SPIN Extra 2018 – relacja 
 
14–15 marca 2018 w Hotelu Marina koło Olsztyna, odbyła się północna edycja Spotkania Projektantów Instalacji 
Niskoprądowych SPIN Extra 2018. Jak każda z poprzednich edycji spotkania i ta obfitowała w wiedzę ekspercką 
przekazaną podczas specjalnych paneli. Prelekcje wygłosiło 25 prelegentów, również 25 firm zaprezentowało 
swoje rozwiązania na stoiskach wystawienniczych.  
 
W trakcie dwóch intensywnych dni prelekcji merytorycznych swoje rozwiązania przedstawili: 
ZŁOCI PARTNERZY: AAT HOLDING, Alarmnet wraz z Comelit, CORNING, Grupa ROMI, QNAP z WD 
SREBRNI PARTNERZY: ABB, ASSMANN, BATNA ANTENY 24, BOSCH, DATWYLER wraz z marką 
ASOnet, EMITER, IMPAKT z marką Power Walker, JONHSON CONTROL, TP-LINK, WINKHAUS. 
 
Strefę wystawienniczą umożliwiającą prezentację sprzętu i indywidualne doradztwo efektywnie dopełnili 
BRĄZOWI PARTNERZY: Cloud Electronics, Veracomp z marką Extreme, Pulsar, Solarix, UTC Fire&Security 
oraz Vivotek Polska. 
 
SPIN Extra 2018 obfitował w panele eksperckie. Swoją wiedzą z uczestnikami podzielili się: 
– Jakub Sobek: reprezentant Polskiej Izby Systemów Alarmowych z tematem Drony i termowizja u drzwi systemów 
zabezpieczeń? 
– dr Mirosław Zielenkiewicz: prezes Centrum Ochrony przed Przepięciami i Zakłóceniami Elektromagnetycznymi 
w Białymstoku z prelekcją Kompleksowa ochrona przed przepięciami systemów niskoprądowych – zasady 
prawidłowego projektowania według strefowej koncepcji ochrony odgromowej, 
– Kamil Solarski: radca prawny, partner zarządzający, kancelaria SMW Legal z wykładem Odbiór robót a 
dopuszczenie do użytkowania – kiedy zamawiający powinien zapłacić wykonawcy? 
 
Tematyka prezentacji Partnerów obejmowała szeroki zakres specjalizacji począwszy od elektronicznych systemów 
kontroli dostępu, rozwiązań Data Center poprzez systemy zasilania gwarantowanego, storage, DSO, po 
profesjonalne rozwiązania sieciowe i CCTV. 
 
Program SPIN Extra 2018 dostępny jest na stronie wydarzenia. 
Galeria Foto SPIN Extra 2018 https://bit.ly/2I1yZqr. 
 
Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji SPIN. Jesienią 2018 Partnerzy spotkania zaprezentują swoje rozwiązania 
projektantom z Polski południowej i centralnej. Szczegółowe informacje na temat nadchodzącej edycji dostępne 
będą na www.spin.lockus.pl oraz fanpage wydarzenia www.facebook.com/SPINiSPINExtra. 
 
 
Kontakt: spin@lockus.pl  | www.spin.lockus.pl  | www.facebook.com/SPINiSPINExtra  
 
Informacje o Organizatorze 
Lockus sp. z o.o. specjalizuje się we wsparciu realizacji strategii biznesowych poprzez organizację wydarzeń oraz 
realizowanie projektów marketingowych w branży nowych technologii. Organizujemy wydarzenia, które łączą 
zainteresowane współpracą strony. Wdrażamy i realizujemy projekty umożliwiające osiąganie celów 
sprzedażowych i wizerunkowych. Maksymalizujemy korzyści płynące z bezpośrednich kontaktów biznesowych. 
www.lockus.pl  
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