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W ostatniej edycji konkursu EY Przedsiębiorca Roku, ﬁrma Amplus została zwycięzcą w kategorii Produkcja i
Usługi 2018, a ﬁrma Synerise otrzymała Nagrodę Specjalną w tym prestiżowym konkursie.
EY Przedsiębiorca Roku to jedyna na tak dużą skalę międzynarodowa inicjatywa promująca najlepszych
przedsiębiorców na świecie. Konkurs wypełnia misję wspierania, rozwoju i promocji najbardziej wartościowych
ﬁrm prywatnych.
W Polsce, od 2003 roku niezależne Jury nagradza przedsiębiorców wyróżniających się wizją, innowacyjnym
myśleniem i sukcesami biznesowymi. Każdego roku zwycięzca reprezentuje Polskę podczas światowego ﬁnału
konkursu w Monte Carlo mierząc się z najlepszymi przedsiębiorcami z ponad 60 krajów.
Dzięki wieloletniej tradycji EY Przedsiębiorca Roku to także silna społeczność dająca wszystkim kandydatom
wyjątkową możliwość budowania relacji i rozwoju swojej ﬁrmy.

Firma Amplus zwycięzcą w kategorii Produkcja i Usługi 2018
Amplus od 2016 roku posiada jedną z najnowocześniejszych powierzchni magazynowych w Polsce i w Europie.
Rocznie rozwija się w tempie 6-7%. Jest wiodącym producentem i dystrybutorem świeżych owoców i warzyw,
jedną z bardziej innowacyjnych ﬁrm w Polsce w branży rolno-spożywczej. Amplus stworzył pierwszy w Polsce
system monitorowania chorób i szkodników w uprawach warzyw. Z udziałem spółki powstał także Genomtec
Fresh, tj. pierwsze mobilne urządzenie diagnostyczne do detekcji grzybów, nicieni i bakterii.

Firma Synerise laureatem Nagrody Specjalnej 2018
Synerise to oparty na sztucznej inteligencji ekosystem, którego zadaniem jest dostarczenie ﬁrmom rozwiązań,
które uniﬁkują sposób zarządzania danymi, oraz – dzięki systemom BI i AI – pozwalają na natychmiastową
egzekucję strategii biznesowych m.in w zakresie sprzedaży, optymalizacji cen, zaawansowanej analizy,
pozyskania klientów oraz ich retencji we wszystkich kanałach kontaktu. System zbiera i analizuje dane zarówno
online, jak i oﬄine. Synerise tworzy własne technologie w oparciu o twarde IP i są to jedne z najbardziej
zaawansowanych systemów na rynku, docenianych przez międzynarodowe korporacje. Główne usługi ﬁrmy to
data processing, wraz z unikalnym na skalę światową własnym systemem bazodanowym, oraz gotowe do użycia
rozwiązania z zakresu sztucznej inteligencji, a także otwarta platforma (ever evolving - stale wzbogacana), która
pozwala na marżowanie innowacyjnych rozwiązań. Synerise jest ﬁrmą technologiczną, która współpracuje z
międzynarodowymi korporacjami reprezentującymi różne sektory rynku, m.in. handel, sektor ﬁnansowy,
telekomunikacyjny oraz eCommerce.
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