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Express Przemysłowy został stworzony przez GRUPĘ WOLFF – firmę inżynieryjną, która od ponad 20 lat dostarcza urzą-

dzenia i technologie dla najważniejszych gałęzi polskiego przemysłu. Firmę, która swój sukces zawdzięcza skrupulatnie 

budowanej bazie klientów. Dziś poprzez Express Przemysłowy dajemy Ci do niej dostęp. 

Bartosz Wolff – Prezes GRUPY WOLFF – tak komentuje powody,

dla których podjął decyzję o wprowadzeniu na rynek nowego tytułu: 

Naszą siłą jest nasz profesjonalizm, o który dbamy skrupulatnie od lat.

Od wielu lat borykaliśmy się z problemem znalezienia wydawnictwa, które spełni nasze wysokie wymagania. Pragnęliśmy reklamować 
się w prestiżowym czasopiśmie, które przede wszystkim będzie docierać do naszych potencjalnych Klientów. Często okazywało się 

jednak, że obecnym na rynku czasopismom dużo bardziej zależało na docieraniu do swoich reklamodawców aniżeli do kadry inżynierskiej 
i menadżerskiej z ważnych zakładów przemysłowych czy biur projektowych. To dlatego postanowiliśmy stworzyć Express Przemysłowy. 

Od początku chcieliśmy kreować czasopismo, które będzie łączyć poważne treści techniczne z materiałami gospodarczymi i biznesowymi, 
które dają Czytelnikowi chwilę relaksu po ciężkim dniu pracy. To sprawia, że Express czyta się z przyjemnością.

TRAFIAMY DO
TWOICH KLIENTÓW

przeczytaj koniecznie
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CO NAS WYRÓŻNIA
Express Przemysłowy nie jest typowym branżowym czasopismem. Razem z portalem internetowym tworzą unikalne media, 

w których dziś możesz rozpocząć promocję swojej firmy. Z doświadczenia wiemy, że nawet największy entuzjasta techniki – 

inżynier z krwi i kości – potrzebuje czasem oddechu. Dlatego też w Expressie wysokiej jakości artykuły techniczne łączymy 

z informacjami z obszaru gospodarki, biznesu, technologii i nowinek technicznych. To właśnie ta niezwykle interesująca 

„mieszanka” w połączeniu z doskonałą bazą odbiorców zapewnia nam i naszym partnerom sukces.

Dołącz do ich grona już teraz!

Wiedza ekspercka, którą w wysokiej jakości artykułach 

dzielą się praktycy od lat zajmujący się wieloma obszarami 

związanymi z szeroko rozumianą branżą przemysłową.

Dział POLSKI PRZEMYSŁ z wypowiedziami ekspertów, 

w tym władz największych spółek w Polsce.

Atrakcyjna, wyróżniająca oprawa graficzna zachęcająca do 

zapoznania się z zamieszczonymi w czasopiśmie materia-

łami. 

Zagadnienia z zakresu bezpieczeństwa przemysłowego, 

BHP, ochrony środowiska oraz aspektów prawnych 

w branży przemysłowej. 

Dystrybucja Expressu Przemysłowego w wybranych salo-

nach Empik w całej Polsce.
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Reklama „ukryta” w artykule – wyznajemy zasadę, że 

reklama ma stanowić uzupełnienie merytorycznej treści 

czasopisma.
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Bartosz Wolff
prezes GRUPY WOLFF

Dominik tomczyk
prezes zarządu i dyrektor 
naczelny Polwax S.A.

Dzięki prezesom, którzy przeistoczyli się w ikony biznesu, zarządzane przez nich przedsiębiorstwa rozwinęły się w błyskawicznym tempie i do dziś dnia 
przynoszą ogromne zyski. Nieprzeciętni przedsiębiorcy, którzy dzięki nieszablonowym pomysłom potrafią zbudować doskonały projekt i odnieść sukces 
– jakie jest ich spojrzenie na biznesową rzeczywistość?  W tym celu stworzyliśmy specjalny cykl wywiadów, w  którym prezesi polskich spółek konfrontują 
się z tezami wielkich wizjonerów biznesu XX w. takimi jak Steve Jobs, Henry Ford czy Walt Disney. Z naszego punktu widzenia ci, którzy wezmą udział 
w wywiadzie, wykażą się sporą dozą odwagi. Chcesz konfrontacji? Więcej dowiesz się, dzwoniąc pod nr 12 2018 100.

ZMIERZ SIĘ Z TEZAMI WIZJONERÓW BIZNESU

Z IKONAMI BIZNESU ZMIERZYLI SIĘ (KLIKNIJ W pOSZCZEgÓLNE ZdJĘCIA, ABY pRZECZYTAć WYWIAd):

Wojciech Majka
prezes zarządu Ecol Sp. z o.o.

krzysztof Granicki
prezes zarządu, dyrektor 
zarządzający w NSG Group 
(Pilkington)

Grzegorz czul
prezes zarządu i dyrektor 
generalny FLOUR S.A.

artur Hanc
prezes i współzałożyciel Elmodis

anna konopka-rozwadowska
prezes firmy Albeco

DNA Fluor opiera się na 4 podstawowych 
wartościach (tzw. Core Values), czyli na 
szeroko rozumianym bezpieczeństwie 
(Safety), prawości (Integrity), współpracy 
(Teamwork) i doskonałości (Excellence).

Nie wyobrażam sobie myśleć o rozwoju 
firmy, o realizacji założonej strategii, 
o innowacyjności i rozwoju technologii 
bez zespołu, który widzi docelowy port, 
do którego nasz statek ma dopłynąć!

Tym, co rzutuje w znacznej mierze na 
sukces organizacji, jest elastyczność 
i umiejętność dostosowywania działań oraz 
narzędzi wspierających realizację strategii 
do zmieniającej się sytuacji biznesowej.
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https://www.ex-p.pl/2017/11/20/nieomylny-wywiad-dominikiem-tomczykiem-prezesem-zarzadu-dyrektorem-naczelnym-polwax-s-a/
https://www.ex-p.pl/2018/04/25/podstawa-sukcesu-sa-ludzie-wywiad-krzysztofem-granickim-nsg-group-pilkington/
https://www.ex-p.pl/2017/04/10/porazka-jako-klucz-sukcesu-wywiad-prezesem-fluor-s-a/
https://www.ex-p.pl/2018/07/17/pomagamy-tworzyc-fabryki-4-0-wywiad-zdr-inz-arturem-hancem-prezesem-oraz-wspolzalozycielem-elmodis/
https://www.ex-p.pl/2016/12/29/zawsze-razem-celu/
https://www.ex-p.pl/2019/01/04/ryzyko-nieodzowny-element-rozwoju-wywiad-anna-konopka-rozwadowska-prezes-firmy-albeco/
https://www.ex-p.pl/2018/02/08/sukces-zawsze-efekt-dzialania-zespolowego-wywiad-prezesem-zarzadu-ecol/


Dawid robak
dyrektor finansowy Lafarge 
w Polsce

Maciej tybura
prezes zarządu CIECH S.A.

Paweł Łapiński
wiceprezes zarządu Grupy 
Azoty S.A.

antoni józwowicz
prezes Enei Wytwarzanie

Marcin Chludziński 
prezes zarządu KGHM Polska 
Miedź

Księżyc zawdzięcza swój blask Słońcu – największej gwieździe Układu Słonecznego. Na bazie tego zjawiska ukuto jedną 
z podstawowych zasad marketingu. Mówi ona, iż jedne firmy mogą zwiększać swoją rozpoznawalność, prestiż i wartość 
dzięki sile oddziaływania innych przedsiębiorstw będących liderami rynku. Dziś dajemy Twojej firmie możliwość publikacji 
wypowiedzi jednego z kluczowych jej przedstawicieli w specjalnym cyklu pt. POLSKI PRZEMYSŁ. W ten sposób Twoja 
firma zostanie zaprezentowana wśród takich gwiazd jak  GRUPA AZOTY, EDF, PGNiG, BASF, KGHM i wiele innych. 
Więcej na temat promocji w dziale pOLSKI pRZEMYSŁ dowiesz się, dzwoniąc pod nr 12 2018 100.

ROZWIJAJ SIĘ W BLASKU gWIAZd

gŁOS W dZIALE pOLSKI pRZEMYSŁ ZABIERALI M.IN.:

Daniel obajtek
prezes zarządu PKN ORLEN
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TEKST: 

Beata Godawa

Apetyt
na słońce

Wyobraźmy sobie, że świat przestał być uzależniony od  baterii, 
a urządzenia elektryczne nie wymagają podłączenia do sieci energetycznej. 
Nie musimy nerwowo spoglądać na poziom naładowania baterii w  telefonie 
czy laptopie, a ściany, dachy, a nawet nasze ubrania produkują energię 
elektryczną. Utopia czy też nieodległa przyszłość? Z pomocą technologii 
opracowanej przez Olgę Malinkiewicz raczej to drugie.

Mecenasem 
cyklu artykułów 

„Polska 
innowacyjna”

G
ra

fik
a:
 F

ot
ol

ia

Czy możliwe jest, aby nasza 
odzież, ściany domów lub okna 
produkowały energię?

56dni
potrzebuje Słońce, aby 
dostarczyć do Ziemi tyle 
energii, ile zawierają 
wszystkie złoża węgla, 
ropy i gazu.

Poznaj historię Olgi Malinkiewicz – młodego polskiego 
naukowca – i jej wynalazku, który może zmienić świat

POCZĄTEK
Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. 
Po ukończeniu licencjatu Olga Malinkiewicz 
wybiera się w ramach programu Erasmus 
do Hiszpanii. Podczas studiów zdobywa 
umiejętność obsługi nowoczesnej aparatury 
badawczej oraz prowadzenia skompliko-

wanych procesów chemicznych. Jako mło-
dy naukowiec po ukończeniu studiów na 
Uniwersytecie Barcelońskim rozpoczyna 
pracę w placówce ICFO (The Institute of 
Photonic Studies). Następnie zaczyna studia 
doktoranckie na Uniwersytecie w Walencji, 
w  ramach których bierze udział w  licznych 

spotkaniach i  konferencjach naukowych. Na 
konferencji w  Sewilli uczestniczy w inspi-
rującym wykładzie na temat perowskitów 
– odkrytej w 1838 r. grupy związków nieorga-
nicznych o ciekawych właściwościach. Olga 
uznaje perowskity za niezwykle interesujące 
– postanawia nad nimi pracować. G
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Mecenasem 
cyklu artykułów 

„Polska 
innowacyjna”
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Wykres 1. Ryzyko rozwoju 

raka piersi w przeciągu 

10, 20 oraz 30 lat 

w zależności od wieku 

kobiet. Źródło: National 

Cancer Institute.

1 Dr inż. Henryk Jaremek oraz dr Jacek Stępień – naukowcy wywodzący 
się ze „Szkoły Ciekłokrystalicznej” profesorów Józefa Żmii i Romana 
Dąbrowskiego z Wojskowej Akademii Technicznej.
2 Aktualnie w zarządzie spółki zasiadają Marcin Halicki (prezes 
zarządu), dr inż. Henryk Jaremek (wiceprezes zarządu) oraz 
Konrad Kowalczuk (członek zarządu).
3 Ciekłe kryształy – związki chemiczne, które łączą 
w sobie cechy ciekłego i krystalicznego sku-
pienia materii (np. zdolność do pły-
nięcia cechującą ciecze i  dalekie 
uporządkowanie struktury cha-
rakterystyczne dla krystalicz-
nych ciał stałych). Dzięki ich 
wyjątkowym właściwościom 
można je wykorzystać do re-
jestrowania oraz ilustrowa-
nia na powierzchni skóry ter-
micznych zmian zachodzących 
w ciele człowieka.

Kwestia  Kobiet
Nowotwór wywołuje u ludzi powszech-
ny strach. Często pojawia się błędne 
stwierdzenie, że diagnoza prowadzi do 
nieuniknionej śmierci. Należy jednak 
sobie uświadomić, że można temu zapo-
biec za sprawą odpowiedniej profilaktyki 
zdrowotnej. Wychodząc naprzeciw po-
trzebom szybkiej diagnostyki raka pier-
si, grupa polskich naukowców stworzyła 
aparat pozwalający kobietom, których 
świadomość potrzeby systematyczne-
go badania piersi wzrasta, kontrolować 
stan swojego zdrowia bez wychodzenia 
z domu! 

Działania ukierunkowane pod kątem stworze-
nia urządzenia BRASTER Tester rozpoczęły 
się w 2007 roku, kiedy to grupa naukowców, 
z dr. inż. Henrykiem Jaremkiem oraz dr. 
Jackiem Stępniem1  na czele, roz-
poczęła opracowanie prototypu 
urządzenia wykorzystującego 
matryce ciekłokrystaliczne 
do wczesnego wykrywania 
patologii piersi, a przede 
wszystkim raka piersi. 
W 2008 roku powstała spółka 
BRASTER S.A.2 Naukowcy 
stworzyli unikalną miesza-

ninę związków ciekłokrystalicznych3 oraz 
innowacyjną formułę ciekłokrystalicznej 
emulsji. Obie substancje wykorzystane są 

w autorskiej metodzie produkcji ma-
tryc ciekłokrystalicznych bazu-

jącej na technologii ciągłego 
filmu krystalicznego (ang. 

Continuous Liquid Crystal 
Film „CLCF”). Dzięki 
tym działaniom powstało 
bezkonkurencyjne w ska-
li światowej urządzenie 

BRASTER Tester, służą-
ce do wczesnej diagnosty-

Tekst: Beata Godawa

Polska, rewolucyjna technologia 
diagnostyki raka piersi

Już niebawem nowoczesna diagnostyka patologii piersi będzie możliwa dzięki 
pierwszemu na świecie urządzeniu BRASTER Tester, w którym w innowacyjny spo-
sób wykorzystano ciekłokrystaliczne matryce termograficzne!

ki patologii piersi. W 2009 roku rozpoczęto 
badania kliniczne, które umożliwiły w 2010 
roku zarejestrowanie urządzenia przez Urząd 
Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyro-
bów Medycznych i Produktów Biobójczych 
jako wyrób medyczny klasy I, a w 2011 roku 
zostało ono zgłoszone do europejskiej bazy 
wyrobów medycznych prowadzonych przez 
Komisję Europejską EUDAMED. Od kilku 
lat misją spółki jest wprowadzenie urządzenia 
BRASTER Tester do powszechnego użytku.

TECHNOLOGIA I ELEMENTY 
SKŁADOWE URZĄDZENIA

Badania prowadzone przez na-
ukowców firmy BRASTER S.A. 

skupiają się na tzw. chiralnych 

związkach ciekłokrystalicznych, które mają 
zdolność do selektywnego odbicia światła 
w funkcji temperatury. Dzięki temu możli-
we jest tworzenie tzw. folii termograficznej. 
Istotę urządzenia BRASTER Tester stanowią 
trzy matryce ciekłokrystaliczne z folią pokrytą 
mieszaniną ciekłokrystaliczną oraz cyfrowy 
moduł dedykowanego oprogramowania do 
nagrywania i analizowania obrazów termogra-
ficznych, dzięki którym możliwa jest kompu-
terowa rejestracja badania. Opracowane przez 
BRASTER S.A. innowacyjne technologie, tj. 
mieszanina związków ciekłokrystalicznych, 
układ trzech mieszanin ciekłokrystalicznych 
i ich zastosowanie, ciekłokrystaliczna emulsja 
typu olejowo-wodnego i sposób jej wytwarza-
nia oraz urządzenie do obrazowania, rejestracji 
i zapisywania obrazu termograficznego trzech 

ciekłokrystalicznych matryc wykorzystywa-
nych przez przedmiotowe urządzenie i jego 
aplikację do detekcji termicznej, są zabez-
pieczone międzynarodowymi zgłoszeniami 
patentowymi4  i gwarantują ochronę konku-
rencyjną spółki przez najbliższe 20 lat. Ma-
tryce, jako unikalne know-how, będą wytwa-
rzane przez BRASTER, natomiast pozostałe 
elementy urządzenia będą outsource’owane. 
Kompletacja całości i kontrola jakości będą 
realizowane przez BRASTER.

Sam tester będzie składał się z głowicy z nowo-
czesnym układem optycznym (rejestrator) i ter-
mograficzną matrycą ciekłokrystaliczną (detek-
tor). Dzięki tym elementom, za pośrednictwem 
bezprzewodowej łączności z urządzeniem po-
siadającym aplikację mobilną, możliwe będą 

4 Ochrona patentowa m.in. na terytorium EPO (tj. wybranych krajów Unii Europejskiej), BRIC (Brazylia, Rosja, Indie i Chiny), a także na terenie Australii, 
USA, Kanady oraz innych krajów azjatyckich.
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Czytaj dalej

Odzyskać 
energię chłodu
Skraplanie gazów ma wiele zalet i jedną 
poważną wadę. W pewnym momencie 
ciekły gaz należy poddać regazyfikacji, 
która w przypadku klasycznych instalacji 
jest maszynką do marnotrawienia energii, 
a tym samym także pieniędzy. Polska firma 
postanowiła opracować technologię, która 
ograniczy ten problem do minimum.

Zjawiska fizykochemiczne zachodzące w otaczającym nas świecie generują ogromne ilości energii: promie-
niowanie słoneczne, energia wiatru, energia pływów morskich czy miliardy ton wody z opadów deszczu. 
W większym lub mniejszym stopniu pozyskujemy albo próbujemy pozyskać z nich energię. Wśród znanych 
dziś rozwiązań mogą pojawić się nowe, które należy odkryć bądź po prostu uświadomić sobie ich istnienie 
i je wykorzystać. 

Mecenasem 
artykułu z cyklu 

„Polska 
innowacyjna”

Natalia Kuliś, pełnomocnik zarządu CFO w BEST Systemy Grzewcze

W obecnych czasach rodzi się pytanie: 
jak magazynować w ekonomicznie uza-
sadniony sposób energię elektryczną, aby 
można było ją przekazać do sieci ener-
getycznej w godzinach maksymalnego 
obciążenia? Tak jak jest to w przypadku 
uważanych aktualnie za innowacyjne 
i rozwijanych instalacjach fotowoltaicz-
nych i wiatrowych. 

Pogoń za czystym paliwem przyszło-
ści – wodorem również nabiera tempa. 
Trwają badania nad rozkładem wody 
na tlen i wodór poprzez doprowadze-
nie cząsteczki wody do drgań w wyso-
kich częstotliwościach (od 10 kHz do 
200 kHz, w zależności od składu wody, 
jej temperatury itp.). Nie mniej cieka-
wą koncepcję bada grupa naukowców 
z Australii, która obserwując świat ro-
ślin, opracowała katalizator bazujący na 
manganie (dokładniej birnezycie – jed-
nym z tlenków manganu występującym 
w przyrodzie jako czarny nalot na wielu 

skałach). Z pozyskanego, na bazie 
tych metod, wodoru w prosty sposób 
można wyprodukować energię elek-
tryczną. 

Energię cieplną jesteśmy w stanie ma-
gazynować na wiele sposobów. Na-
ukowcy muszą jednak odpowiedzieć 
na wiele podstawowych pytań, w tym 

na najważniejsze: czy rozwiązania tego 
typu będą opłacalne ekonomicznie? 
Czy wpłynie to korzystnie na zmniej-
szenie skutków negatywnego oddzia-
ływania przemysłu na naszą planetę? 
Czy będzie to technologia bezpieczna 
i niezawodna?

A co zrobiono w kwestii pozyski-
wania energii chłodu? 

Polska firma BEST Systemy Grzewcze 
jest dostawcą LNG. Posiada własne sta-
cje regazyfikacji i dlatego też spośród 

Po analizie zagrożeń i możliwych zastosowań 
doszliśmy do wniosku, że odebranie chłodu od 
skroplonego gazu, a następnie przekazanie go 
dalej poprzez ciekły czynnik pośredni będzie 
rozwiązaniem optymalnym. 

Mariusz Koba, prezes w BEST Systemy Grzewcze

Nasz wynalazek można dowolnie roz-
budowywać poprzez łączenie modułów. 
Proces regazyfikacji LNG w Świnoujściu 
umożliwia potencjalnie pozyskanie 
potężnej ilości energii chłodu – pytanie 
tylko, czy znajdzie się dla niego od-
biorca? Gdyby w rozsądnej odległości 
od terminala znajdowała się instala-
cja, która wymagałaby chłodzenia, to 
możliwości uzyskania chłodu z procesu 
są nieograniczone. Konstrukcja naszego 
wynalazku pozwala schłodzić glikol do 
–15°C, ale trzeba zwrócić uwagę, że gaz 
wylotowy będzie musiał być podgrze-
wany, aby w ujemnych temperaturach 
nie został wprowadzony do sieci, co 
może w konsekwencji doprowadzić do 
oblodzenia urządzeń go zużywających. 
Jeżeli zastąpimy glikol cieczą o niższej 
temperaturze zamarzania, możliwe jest 
wytworzenie medium o temperaturze 
do –35°C. 

Na obecną chwilę stosunkowo krótkie 
obcowanie z naszym wynalazkiem 
w porównaniu z całym okresem dzia-
łania firmy i posiadanym doświadcze-
niem, w połączeniu ze zgromadzoną 
wiedzą w zakresie eksploatacji ruchowej 
wymiennika, sprawia, że już dziś mamy 
kilka innowacyjnych koncepcji optymali-
zacji całej technologii. Możliwości multi-
plikacji naszej technologii muszą jednak 
być każdorazowo poprzedzone analizą 
wykonalności, uwzględniającą specyfikę 
instalacji technologicznych potencjalne-
go odbiorcy.

Czy technologię 
można zastosować 
dla terminalu LNG?
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ZOSTAŃ MECENASEM pOLSKICH OSIĄgNIĘć

Jak zostać mecenasem artykułu? Aby dowiedzieć się więcej, zadzwoń pod nr 12 2018 100.

Chcąc promować polskie osiągnięcia i produkty, 
stworzyliśmy cykl pt. INNOWACYJNA POLSKA, 
skierowany do osób ciekawych świata, w których 
prezentujemy najnowsze osiągnięcia rodzimych 

naukowców i firm (wyniki badań, wynalazki, wpływ 
nauki na życie i przemysł,  ciekawostki).  Artykuły 
zawarte w tym dziale cieszą się szczególnym 
zainteresowaniem oraz pozytywnym odbiorem 

czytelników. Dziś możesz stać się mecenasem 
jednego z artykułów, dzięki czemu przyczynisz się 
do popularyzacji rodzimych osiągnięć, a Twoja firma 
zyska w oczach klientów.

Mecenasem
cyklu 

artykułów
„polska

innowacyjna”

Logo
Twojej firmy
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CZYTELNICY O EXpRESSIE

JAK CZYTELNICY OCENIAJĄ EXpRESS

95% 94% 94%
przeznaczenie
ankietowanych uznało, że Express 
Przemysłowy to czasopismo dla nich lub 
zdecydowanie dla nich

ankietowanych uznało, że poziom me-
rytoryczny artykułów publikowanych 
w Expressie jest wysoki lub profesjonalny

ankietowanych uznało, że poziom opra-
wy graficznej czasopisma jest wysoki lub 
profesjonalny

poziom merytoryczny oprawa graficzna

Maja Młodzińska
PR Manager, Symetria 
Public Relations

Lubimy pracować z redakcją Expressu Przemysłowego. Tworzy ją zespół ludzi, który dokładnie wie, czego potrzebują 
ich czytelnicy. Co więcej, magazyn zdecydowanie wyróżnia się na rynku grafiką i ciekawym, przejrzystym layoutem. 
Cenimy to my, jak i nasi klienci.

dr hab. inż. Tomasz Bajda
prof. Akademii 
Górniczo-Hutniczej

Artykuły zamieszczane w Expressie Przemysłowym wzbogacają moją wiedzę naukową o praktyczne nowinki z zakresu 
moich zainteresowań. Wiedza, jaką zaczerpnąłem z jednego z artykułów, przyczyniła się w znacznym stopniu do pozy-
skania finansowania prestiżowego grantu badawczo-rozwojowego. Szkoda, że Express Przemysłowy to tylko kwartalnik.
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Wydanie 21.
marzec 2019

Wydanie 22.
czerwiec 2018

Wydanie 23.
wrzesień 2018

Wydanie 24.

materiały do 31.10.2019

grudzień 2018

1 2 3 4

materiały do 7.02.2019 materiały do 6.05.2019 materiały do 2.08.2019

HARMONOgRAM 2019

WIOdĄCE TEMATY WYdAŃ

Dzielimy się wiedzą i opiniami w zakresie 
bezpieczeństwa i technologii produkcji. 
Tym samym pomagamy w wyborze od-
powiednich rozwiązań i podejmowaniu 
kluczowych decyzji mających wpływ na 
funkcjonowanie zakładów przemysło-
wych i dostosowanie ich do aktualnych 
norm prawnych.

Pokazujemy spojrzenie prezesów 
polskich spółek na biznesową rzeczywi-
stość, którzy potrafią zbudować dosko-
nały projekt i odnieść sukces. W kon-
frontacji z tezami wizjonerów biznesu 
odsłaniamy kulisy przedsiębiorstw, które 
rozwinęły się w błyskawicznym tempie 
i do dziś dnia przynoszą ogromne zyski.

Promujemy polskie osiągnięcia i pro-
dukty potwierdzające, że Polak chce 
i potrafi. Dokonania naukowe naszych 
rodaków stanowią bowiem cegiełkę na 
drodze rozwoju nowej generacji wybit-
nych polskich inżynierów oraz nowocze-
snych technologii, które w przyszłości 
staną się wizytówką Polski.

Mamy świadomość, że przemysł 4.0 to 
już nie oderwana od rzeczywistości kon-
cepcja, ale realne technologie i wdroże-
nia. Chętnie prezentujemy innowacyjne 
rozwiązania, mogące nie tylko zapew-
niać bezpieczeństwo, redukować koszty 
produkcji, ale również w sposób elastycz-
ny reagować na zapytania klientów.
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dYSTRYBUCJA
Express Przemysłowy jest czasopismem ogólnopolskim, wydawanym raz na kwartał w nakła-
dzie 3000 egzemplarzy, z czego setki egzemplarzy trafiają do ściśle wyselekcjonowanej grupy 
prenumeratorów, spośród których 98% stanowią dyrektorzy, prezesi i inżynierowie pracujący 
w sektorze przemysłowym. Kolejne kilkaset egzemplarzy przekazywane jest przez inżynierów 
GRUPY WOLFF do rąk własnych osób zainteresowanych tematyką magazynu oraz dystrybu-
owane podczas szkoleń, targów i konferencji. Express przemysłowy jest również dostępny 
w wybranych salonach Empik w całej polsce.

kadra wyższego szczebla 
(prezesi i dyrektorzy 
zakładów przemysłowych)

OdBIORCY MAgAZYNU

uczestnicy szkoleń, targów, 
konferencji branżowych 
oraz kadra naukowa

inżynierowie działów technicznych (w tym 
utrzymania ruchu, ds. produkcji, remontów, 
BHP, ochrony ppoż. oraz inwestycji)

projektanci branży przemysłowej, 
a także kierownicy i inżynierowie 
projektów

pATRONUJEMY WYdARZENIOM BRANŻOWYM

Zobacz listę wybranych salonów Empik Zobacz listę prenumeratorów

Do grona czytelników magazynu należą 
przedstawiciele największych przedsię-
biorstw z sektora przemysłowego, w tym 
m.in. PGE, EDF, ORLEN, GRUPY AZOTY, 
KGHM, MASPEXU, MONDELEZ, NESTLE, 
KOMPANI PIWOWARSKIEJ, KRAJOWEJ 
SPÓŁKI CUKROWNICZEJ, MOSTOSTALU, 
FLUOR oraz wielu innych.

Międzynarodowa Konferencja HAZEX
Kongres POLSKA CHEMIA 
Konferencja „Przemysł 4.0 – Chemia 4.0. Funkcje 
wsparcia w przemyśle chemicznym

Targi Bezpieczeństwa, Higieny Pracy i Ochrony 
Przeciwpożarowej BeHaPe
Forum Nowoczesnej Produkcji
Ogólnopolski Kongres PETROBIZNES 

Targi ITM Polska – na drodze do Przemysłu 4.0
Konferencja Nafta-Gaz-Chemia 
Targi Techniki Świetlnej LUMENexpo 
i wiele innych
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Wydanie 21. marzec 2019

• Wymagania dla przyrządowych systemów 
bezpieczeństwa (SIS) 

• Gospodarka rośnie. Czy się rozwija? 
• chmura… i kropka
• …do 2025. punkty zwrotne w technologii 

i ich społeczne konsekwencje
• Modernizacja młynowni węgla
• analiza instalacji do produkcji kosmetyków 

pod kątem bezpieczeństwa 
• Akumulatorownie w przemyśle
• Zawory oddechowe z końcowymi przery-

waczami płomienia – jak zmniejszyć koszt 
inwestycji? 

• Najwyżej ocenione polskie innowacje 
z szansą na podbój rynków 

• rynek pracownika

Wydanie 18. czerwiec 2018

• Wciąż widzą tamten ogień – historia tragicz-
nego pożaru w Rafinerii Czechowice-Dzie-
dzice

• Pomagamy tworzyć fabryki 4.0 – wywiad z dr. 
inż. Arturem Hancem, prezesem oraz współza-
łożycielem Elmodis

• instalacja katalitycznego odazotowania spalin 
w kontekście bezpieczeństwa wybuchowego

• Monitorowanie wycieków amoniaku za pomo-
cą spektroskopii laserowej

• Akumulatory litowo-jonowe – czego o nich nie 
wiesz

• Czy zespoły w fabrykach będą pracować bez 
szefów?

• Marka pracodawcy w sektorze przemysło-
wym

Wydanie 19. wrzesień 2018

• Zdarzenie – jak zawsze katalizator zmian
• Poziomy SIL funkcji bezpieczeństwa
• Przyszłość detekcji gazu
• Kable w strefach zagrożonych wybuchem
• produkcja rozdzielnic w wykonaniu prze-

ciwwybuchowym ex-p 
• Gaz palny w procesach produkcyjnych
• Sorbenty mineralne w procesach oczyszcza-

nia ścieków – cz. 2.
• Bezpiecznie z niebezpiecznym – jak chronić 

produkt i operatora
• Wizerunek marki w sektorze przemysło-

wym
• Nieuniknione – czy inteligentne technologie 

zmienią naszą przyszłość? 
• Turkus – przyjemnie, efektywnie, kreatywnie

• Wciąż widzą tamten ogień – historia tragicz-
nego pożaru w Rafinerii Czechowice-Dzie-
dzice

• Pomagamy tworzyć fabryki 4.0 – wywiad z dr. 
inż. Arturem Hancem, prezesem oraz współza-
łożycielem Elmodis

• instalacja katalitycznego odazotowania spalin 
w kontekście bezpieczeństwa wybuchowego

• Monitorowanie wycieków amoniaku za pomo-
cą spektroskopii laserowej

• Akumulatory litowo-jonowe – czego o nich nie 
wiesz

• Czy zespoły w fabrykach będą pracować bez 
szefów?

• Marka pracodawcy w sektorze przemysło-
wym

Wydanie 18. czerwiec 2018

• Wciąż widzą tamten ogień – historia tragicz-
nego pożaru w Rafinerii Czechowice-Dzie-
dzice

• Pomagamy tworzyć fabryki 4.0 – wywiad 
z dr. inż. Arturem Hancem, prezesem oraz 
współzałożycielem Elmodis

• instalacja katalitycznego odazotowania spalin 
w kontekście bezpieczeństwa wybuchowego

• Monitorowanie wycieków amoniaku za pomo-
cą spektroskopii laserowej

• Akumulatory litowo-jonowe – czego o nich nie 
wiesz

• Czy zespoły w fabrykach będą pracować bez 
szefów?

• Marka pracodawcy w sektorze przemysło-
wym

Wydanie 20. grudzień 2018

• Ryzyko to nieodzowny element rozwoju – 
wywiad z Anną Konopką-Rozwadowską, 
prezes firmy Albeco

• Industry 4.0 Inżynier – praca nowych 
możliwości

• Filary trwałego rozwoju przedsiębiorstw
• Robotyzacja życia 
• Najczęstszy powód awarii silnika – uszko-

dzenie łożyska
• Uziemienia przez duże „U”, czyli jak ważna 

jest ochrona przed elektrycznością statycz-
ną

• Temperatura otoczenia jako główny czyn-
nik wyboru rozwiązania dla opraw oświe-
tleniowych 

• Jedyny taki SYNCHROTRON SOLARIS

OSTATNIE WYDANIA Sprawdź tematy wybranych artykułów ostatnich wydań
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Beata godawa
redaktor naczelna

515-380-924

b.godawa@ex-p.eu

Wydawca

GRUPA WOLFF spółka z ograniczo-
ną odpowiedzialnością sp. k.
31-354 Kraków
ul. Pasternik 94A
NIP: 679-22-53-664

Kontakt

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

MASZ PYTANIA?

https://www.facebook.com/
expressprzemyslowy/

Odwiedź nasz profil na Facebooku!

https://www.ex-p.pl/

Odwiedź nasz portal!

pLAN WYdAWNICZY 2019

Adres korespondencyjny:
32-083 Balice
ul. Spacerowa 5

https://www.facebook.com/expressprzemyslowy/
https://www.facebook.com/expressprzemyslowy/
http://ex-p.pl
https://www.facebook.com/expressprzemyslowy/

