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Statim Integrator specjalizuje 
się we wdrażaniu technologii 
informatycznych, a także 
audiowizualnych i Digital 

Signage. Można powiedzieć, że 
w dzisiejszych czasach jest to bardzo 
komplementarne zestawienie.
To prawda. Ostatnia dekada w bran-
ży Audio-Video była dość rewolucyj-
na – pierwotne systemy AV nie miały nic 
wspólnego z technologią informatyczną, 
analogowe formaty bardzo rzadko prze-
nikały się z cyfrowym światem IT. Na 
przestrzeni kilku ostatnich lat na każdym 
kroku zauważalna była cyfrowa trans-
formacja. W dzisiejszych systemach AV 
przeważają cyfrowe rozwiązania – skom-
plikowane matryce analogowe zostały 
z powodzeniem zastąpione przez cyfrowe 
odpowiedniki. Problematyczny przesył 
analogowego sygnału na duże odległości 
udało się rozwiązać, stosując „cyfrowe” 
kable, które nie dość, że są tańsze, to do-
datkowo umożliwiają bezstratny przekaz.

Jak udało się to osiągnąć?
Systemy Digital Signage od samego po-
czątku zakładały synergię z technologią 

W życiu zawodowym największą 
satysfakcję przynoszą mu 

kompleksowe projekty. Praca 
z klientem nad stworzeniem 

koncepcji, umiejętne połączenie 
najnowszych technologii 
i realizacja zapewniająca 

wieloletnią eksploatację daje mu 
najwięcej powodów do dumy. 
W swojej pracy doradza, a nie 

sprzedaje, a sukcesy zawodowe, 
Cyprian Dominiak, dyrektor 

działu AV i DS w Statim 
Integrator, osiąga dzięki 

wytrwałości i działaniu zgodnie 
z ulubionym mottem prezesa – 

kiedy zdarzają się porażki należy 
przekuć je w sukces

Kompleksowość
i synergia –

przepis na

Cyprian Dominiak DYREKTOR DZIAŁU AV I DS 
W STATIM INTEGRATOR
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informatyczną – w ostatnim dziesięciole-
ciu nie nastąpił znaczący skok technolo-
giczny, stosowane aktualnie rozwiązania 
pogłębiły jedynie wspomnianą synergię – 
obecnie wszystkie projekty Digital Signage 
realizowane przez Statim Integrator są 
w pełni cyfrowe. Właściwie nasza fir-
ma od samego początku zajmowała się 
wdrażaniem zaawansowanych techno-
logii informatycznych, a dzięki cyfrowej 
transformacji systemów AV w płynny 
sposób udało nam się stworzyć nowy, 
wyspecjalizowany dział – „AV/DS.” Do-
piero pełen wachlarz usług i technologii 
dał nam możliwość kompleksowej obsługi 
naszych klientów. Własna, przeszkolona 
kadra dba o współpracę na najwyższym 
poziomie – w Statim Integrator kładziemy 
na to bardzo duży nacisk. Dowodem tego 
są wieloletnie kontrakty, a także projekty, 
w których wszystkie działy Statim Inte-
grator wspólnie dostarczają i integrują 
najnowszą technologię.

Które wdrożenia stanowią dla Państwa 
największy powód do dumy?
Największą satysfakcję przynoszą kom-
pleksowe projekty. Praca z klientem nad 
stworzeniem koncepcji, umiejętne połą-
czenie najnowszych technologii i realiza-
cja zapewniająca wieloletnią eksploatację 
daje najwięcej powodów do dumy. Często 
jedynym ograniczeniem jest budżet. Nie 
mając ram finansowych, postanowiliśmy 
zbudować nowy Showroom. W tym przy-
padku ograniczeniem była tylko i wyłącz-
nie nasza wyobraźnia. Śmiem twierdzić, 
że udało nam się przygotować niepowta-
rzalne miejsce, pełne najnowszej techno-
logii, ale także oferujące naszym klientom 
możliwość sprawdzenia proponowanych 
rozwiązań w dość niecodziennej scenerii.

No właśnie, niedawno miało miejsce 
otwarcie Showroomu wraz z ekspozycją 
wszystkich stosowanych rozwiązań. 
Jaki był cel otwarcia nowego biura?
Organizacja nowej przestrzeni biurowej 
chodziła nam po głowach od dłuższego 
czasu. Kiedy na początku 2019 roku na 
horyzoncie pojawiła się okazja do wy-
najęcia dużej powierzchni biurowej, nie 
wahaliśmy się ani chwili. Firma od kilku 

że odwiedzający są zaskakiwani nie tylko 
wszechpanującą technologią. Showroom 
Statim to miejsce, które udowadnia, że 
kierowanie firmą to coś więcej niż biznes 
i zarządzanie ludźmi. To przede wszystkim 
pasja. Nasz prezes znany jest z zamiłowania 
do filmów science-fiction. Jego fascynację 
postaciami Marvela czy z serii Obcy widać 
na każdym kroku. Kolorystyka i wypo-
sażenie wnętrz nawiązują do mrocznych 
klimatów kultowych ekranizacji. Nie chcę 
jednak zdradzać zbyt wielu szczegółów, ale 
każdy, kto odwiedza to miejsce, jest oszo-
łomiony rozmachem naszej inwestycji, co 
oczywiście niezmiernie nas cieszy.

Co wyróżnia Statim od innych 
integratorów?
Kiedy 25 lat temu powstawała firma Sta-
tim Computer, polski rynek IT dopiero 

lat stale rozwija swoje zaplecze nie tylko 
merytoryczne, ale także sprzętowo-logi-
styczne. Ponadto naszym marzeniem było 
zaprojektowanie miejsca, którego nie ma 
jeszcze w Warszawie. Stworzenie obiektu, 
który łączy w sobie kilka funkcji – prezen-
tuje nasze najnowsze rozwiązania techno-
logiczne, ofertę, projekty i dotychczasowe 
realizacje firmy, ale jest równocześnie 
przestrzenią biurową, w której pracownicy 
na bieżąco wykorzystują nasze rozwiązania 

raczkował. Wiele firm rozpoczynało swo-
ją przygodę z tą branżą, składając kom-
putery, ucząc się metodą prób i błędów 
funkcjonowania w świecie wolnego rynku 
i nowych technologii. Także prezes Piotr 
Wypijewski poszedł tą drogą, szukając 
miejsca w nowej rzeczywistości gospo-
darczej. Na początku firma koncentrowała 
się na dostawach komputerów i osprzętu 
sieciowego. Z czasem charakter i struktu-
ra przedsiębiorstwa mocno ewoluowały. 
Rozwój nowych technologii w połączeniu 
z działaniami B2B okazały się bardzo do-
brym pomysłem. I tak z firmy zajmującej 
się stricte sprawami IT wyrósł integrator, 
łączący w sobie 3 branże – IT, Audio-Vi-
deo i Digital Signage. To pozwoliło nam 
na poszerzenie grupy klientów, ale przede 
wszystkim na dostarczenie im komplek-
sowych usług, począwszy od zaprojekto-
wania całej infrastruktury informatycznej, 
poprzez wybór najbardziej optymalnych 
rozwiązań AV czy DS, aż w końcu dostar-

i produkty. Nie wolno zapomnieć o tym, 
że Showroom to także miejsce spotkań 
dla klientów, partnerów i kontrahentów 
firmy, co udało nam się uzyskać dzięki 
specjalnie zaprojektowanej części konfe-
rencyjnej. Planując ją, wykorzystaliśmy 
najnowocześniejsze rozwiązania audio-
-video. Zatem nasi goście, uczestnicząc 
w spotkaniu biznesowym, mogą na własne 
oczy zobaczyć i przetestować najnowsze 
trendy AV. Nie ma bowiem lepszego 
sposobu na przekonanie do konkretnych 
rozwiązań, niż doświadczenie efektu ich 
funkcjonowania w sposób namacalny 
i bezpośredni. Warto także zaznaczyć, 

czenie niezawodnego sprzętu i wdrożenie 
w życie całej technologii. Ponadto oferuje-
my naszym klientom wsparcie techniczne 
także po zrealizowaniu projektu.

Statim Integrator jest Platynowym 
Partnerem Dell Technologies, 
prezentując odbiorcom najnowsze 
trendy i rozwiązania w branży Digital 
Signage. Co tego typu współpraca 
oferuje Państwa firmie i klientom?
Z firmą Dell Technologies współpracuje-
my już ponad 10 lat. To dostawca numer 
1 na świecie w zakresie wartości i wo-
lumenów dostaw w obszarze serwerów, 
stacji klienckich, laptopów. Firma Dell 
Technologies to synonim wiarygodności 
i wysokiego poziomu technologicznego, co 
przekłada się także na działania naszej fir-
my. Program partnerski, w którym uczest-
niczymy od kilku lat, niesie za sobą szereg 
korzyści zarówno dla partnera, jak i jego 
kontrahentów. Dzięki doświadczeniom 

Dzięki profesjonalnemu podejściu jesteśmy w stanie 
z powodzeniem wdrażać nasze rozwiązania i produkty 
w najodleglejszych zakątkach Europy.

Zapotrzebowanie na ekrany 
LED z każdym rokiem 

rośnie – moduły tanieją, coraz 
większa konkurencja zmusza 

producentów do dbania o jakość

Naszym głównym produktem dla 
sektora handlowego są promowane 

pod własną marką xLEDpro ekrany 
LED z 5-letnią gwarancją. 

FOT. STATIM INTEGRATOR

FOT. STATIM INTEGRATOR
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O FIRMIE
Statim Integrator obchodzi 
w tym roku swój jubileusz 
25-lecia działalności na 
polskim rynku. Firma jest 
liderem w branży wielko-
formatowych nośników 
LED w Polsce. Autorskie 
moduły ledowe, promowa-
ne pod marką xLEDpro, są 
instalowane w największych 
centrach handlowych w całej Europie. Po-
nadto oprócz działu Audio Video oraz Digital 
Signage Statim Integrator od początku dzia-
łalności wdraża najnowsze technologie infor-
matyczne. Potwierdzeniem profesjonalizmu 
firmy są certyfikaty i autoryzacje globalnych 
dostawców sprzętu i oprogramowania, m.in.: 
Dell Technologies, Lenovo, HP, Xerox, Intel, Mi-
crosoft, Samsung, NEC, Smart, LG Electronics, 
Kingston, Brother, Kramer, Creston, Logitech, 
Jabra, Eaton, Sonicwall, Vmware.
Obsługiwane firmy: Grupa LPP – Reserved, 
Cropp, House, Mohito, a także Tubądzin, 
Siniat, ITI, Bayer, Mindspace, Pfizer, Reckitt 
Benckiser, Wienerberger, Maspex, The British 
School, British Council, Akademia Leona Koź-
mińskiego, Uniwersytet Warszawski.

Kontakt dla osób 
zainteresowanych współpracą:

 � biuro@statim.com.pl
 � ul. Głogowska 3, 01-743 Warszawa
 � tel. +48 22 832 11 70
 � www.statim.com.pl

ZAMONTOWALIŚMY

500
EKRANÓW LED,

CO DAJE POWIERZCHNIĘ

2500
METRÓW

KWADRATOWYCH

W

16
KRAJACH EUROPY

IT, współpracy z największymi graczami 
na rynku, nasi klienci są obsługiwani przez 
nas kompleksowo, o czym wspominałem 
wcześniej. Nowoczesne rozwiązania mul-
timedialne i obszar IT, przenikające się 
wzajemnie, czynią Statim wyjątkowym 
w obu branżach. Warto zaznaczyć także, 
że kooperacja z Dell Technologies daje na-
szym kontrahentom gwarancję wysokiego 
poziomu serwisu, szeroką ofertę produk-
tów, a co ważne w przypadku rozwiązań 
informatycznych – na najwyższym pozio-
mie obsługę posprzedażową i gwarancyjną.

Jakie są obecne trendy we wdrażaniu 
technologii Digital Signage, szczególnie 
w kontekście rozwiązań LED-owych?
Od 2 lat obserwujemy wzrost rozdzielczo-
ści produkowanych modułów LED. Na 
samym początku naszej styczności z tym 
produktem, czyli 6 lat temu, klienci szukali 
przede wszystkim modułów 8 lub 6 mm. 
Moduły wyższej rozdzielczości były bar-
dzo drogie, a ich jakość niejednokrotnie 
nie szła w parze z ceną. Na chwilę obecną 
najbardziej popularne w retailu są moduły 
3 i 4 mm – sprawdzone produkty, których 
obecność na rynku od kilku lat pozwoliła 
na wyeliminowanie wszelkich niedosko-
nałości. Konstrukcja umożliwia wymia-
nę uszkodzonego piksela podczas wizyty 
serwisowej w miejscu instalacji, a wiel-
kość stosowanej diody zapewnia wysoką 
odporność na uszkodzenia mechaniczne. 
Wspomniany wzrost rozdzielczości zde-
cydowanie zauważalny jest w przypadku 
modułów przeznaczonych do sal konfe-
rencyjnych. Jeszcze 2 lata temu nikt nie 
brał pod uwagę ekranu LED podczas pro-
jektowania średniej wielkości sali konfe-
rencyjnej. Dziś dostępne są moduły, które 
przy rozmiarze 100” oferują rozdzielczość 
Full HD. W naszym Showroomie zde-
cydowaliśmy się na instalację 3 ekranów 
wysokiej rozdzielczości – P1.27, P1.58 oraz 
P1.9 mm. Klienci na własne oczy mogą 
przekonać się, czy proponowane przez 
nas rozwiązania spełnią ich oczekiwania. 
Sala konferencyjna została wyposażona 
w zaawansowany system centralnego ste-
rowania oraz dystrybucji obrazu – w celu 
szybkiego porównania możemy wyświe-
tlić materiał z własnego playera, kamery 
CCTV, systemu wideokonferencyjnego, 
komputera klienta lub tunera telewizyj-
nego w tym samym czasie.

A jakiego rodzaju rozwiązania 
oferujecie Państwo dla sektora 
handlowego?

Cykl życia salonu sprzedaży w Polsce 
to minimum 5 lat. Naszym głównym 
produktem dla sektora handlowego są 
promowane pod własną marką xLEDpro 
ekrany LED z 5-letnią gwarancją. Posia-
damy własną flotę samochodów dostaw-
czych oraz serwisowych. Wykwalifiko-
wani technicy są w stanie naprawić każdą 
usterkę w miejscu instalacji, skracając tym 
samym czas naprawy do minimum. To 
wszystko czyni moduły xLEDpro ideal-
nym produktem dla sektora retail. Dzię-
ki profesjonalnemu podejściu jesteśmy 
w stanie z powodzeniem wdrażać nasze 
rozwiązania i produkty w najodleglej-
szych zakątkach Europy.

Jakimi realizacjami Statim Integrator 
może pochwalić się w tej grupie 
odbiorców?
Dumą napawa nas instalacja kilku ekra-
nów LED o łącznej powierzchni ponad 

80 mkw. w galerii handlowej Tripla Mall 
w Helsinkach. W obecnym roku rozpo-
częliśmy współpracę z nowymi klienta-
mi, którzy, podobnie jak LPP, swoim 
zasięgiem obejmują niemalże wszystkie 
kraje UE. Pochwalić się także możemy 
kontynuacją wdrożeń dla Grupy ITI – do 
końca pierwszego kwartału wyposażymy 
kolejne 30 salonów sprzedaży Canal+ 
w ekrany multimedialne, co w sumie 
da ponad 90 lokalizacji na terenie całej 
Polski.

Jakie doświadczenia wyniosła Państwa 
firma z obsługi tak dużego kontrahenta 
jakim jest LPP?
Współpracujemy od przeszło 20 lat – 
kooperacja z LPP rozpoczęła się kilka lat 
po powstaniu firmy Statim Computer. 
Pierwsze lata upłyneły na dostawach mo-
nitorów LCD i LFD. Firma LPP rozwija-
ła się bardzo prężnie, na szczęście Statim 

Showroom Statim 
to miejsce, które 

udowadnia, że 
kierowanie firmą 
to coś więcej niż 

biznes i zarządzanie 
ludźmi. To przede 

wszystkim pasja

FOT. STATIM INTEGRATOR

Jeszcze 2 lata temu 
nikt nie brał pod 
uwagę ekranu 
LED podczas 
projektowania 
średniej wielkości 
sali konferencyjnej. 
Dziś dostępne są 
moduły, które przy 
rozmiarze 100” oferują 
rozdzielczość Full HD



QAQuestions and Answers& WYWIAD
STATIM INTEGRATORPORTRET

105

SHOPPING MALL MARKETING 2020SHOPPING MALL MARKETING 2020

Jak ocenia Pan dzisiejszy postęp 
technologiczny i możliwości rozwoju – 
w tym Państwa przedsiębiorstwa?
Postęp technologiczny bardzo dobrze wi-
dać na corocznych targach ISE w Amster-
damie – wydawać by się mogło, że wszyst-
ko zostało już wynalezione, ale każdego 
roku udaje nam się odkryć coś nowego, 
niejednokrotnie rewolucyjnego. Niestety 
nie wszystkie nowości znajdują zastoso-
wanie w profesjonalnych projektach. Rolą 
integratora jest wybór takich rozwiązań, 
które mają prawidłowy stosunek efektu 
„wow” do jakości i funkcjonalności. We 

wspomnianym wcześniej Showroomie 
zgromadziliśmy kilkanaście sprawdzo-
nych typów ekranów LED, niezawodne 
rozwiązania audio-wideo oraz Digital Si-
gnage. Zapraszamy już dziś do zapoznania 
się z naszą wizją przyszłości. �

ZE SZCZEGÓLNYM 
SENTYMENTEM WSPOMINAM
Pierwszy wywiad przed kamerą.

SUKCES ŚWIĘTUJĘ
Drugim podejściem do ostatniego 
nierozwiązanego problemu.

HUMOR SZYBKO POPRAWIA MI
Kawałek dobrej czekolady.

NAJISTOTNIEJSZE
WARTOŚCI ŻYCIOWE
Rodzina.

NAJWAŻNIEJSZA RADA,
JAKĄ OTRZYMAŁEM
Nigdy nie ma drugiej szansy, żeby 
zrobić pierwsze dobre wrażenie.

KSIĄŻKA, KTÓRA ZAPADŁA
MI GŁĘBOKO W PAMIĘĆ
„Cukier, sól, tłuszcz” Michaela Mossa.

NAJCHĘTNIEJ SŁUCHAM MUZYKI
To zależy od sytuacji.

PASJA, KTÓREJ BYŁBYM SKŁONNY
POŚWIĘCIĆ RESZTĘ ŻYCIA
Podróże i fotografia.

MOJA DEFINICJA SZCZĘŚCIA
Szczęścia według mnie 
nie da się zdefiniować.

CYPRIAN DOMINIAK
DYREKTOR DZIAŁU AV I DS 
W STATIM INTEGRATORCO LUBI CYPRIAN?

nie zostawał w tyle – byliśmy gotowi 
stawić czoła coraz to nowym wyzwa-
niom. Przełom w naszej współpracy miał 
miejsce 7 lat temu, kiedy otrzymaliśmy 
zlecenie na dostawę, instalację i wdro-
żenie systemu Digital Signage w 200 lo-
kalizacjach na terenie całej Europy. Po-
czątkowo dostarczaliśmy monitory LFD, 
z których budowaliśmy wielkoformato-
we ściany multimedialne – w układzie 
2x2, 3x3 oraz 4x4. Po kilku latach dobrze 
znana technologia została wyparta przez 
moduły LED. Konkurencja LPP zaczęła 

wyposażać swoje salony w moduły P6 
i P5 (pixel 5 mm), odpowiedź mogła być 
tylko jedna – 4 mm! Wyższa rozdziel-
czość pozwalała na emisję lepszej jakości 
materiałów, a jakość od zawsze stawiana 
jest w LPP na pierwszym miejscu. Dla 
Statim Integrator było to bardzo duże 
wyzwanie – reakcja na zmieniające się 
warunki musiała być natychmiastowa, 
dlatego znalezienie dostawcy bardzo 
wysokiej jakości modułów było dla nas 
kluczowe. Na szczęście i tym razem wie-
loletnie doświadczenie oraz wykfalifiko-

wana kadra sprostała zadaniu. Najważ-
niejsza we współpracy – czy z tak dużą 
firmą jak LPP, czy z przedsiębiorstwem, 
które jest na początku swojej drogi – jest 
wytrwałość, a kiedy zdarzają się porażki, 
należy przekuć je w sukces – to jest motto 
naszego prezesa. I to działa.

Państwa dział Digital Signage ma za 
sobą wdrożenia wielkoformatowych 
ekranów LED o łącznej powierzchni 
przekraczającej 2500 mkw. na terenie 
całej Europy. Gdzie jesteście Państwo 
obecni?
Łatwiej będzie mi wymienić kraje, w któ-
rych nie jesteśmy obecni – mapa lokalizacji 
rozszerza się z każdym rokiem. Obecność 
w tak wielu krajach uwiarygadnia nas, uła-
twia pozyskiwanie nowych klientów. Nie 
musimy obiecywać, że poradzimy sobie 
z instalacją i serwisem naszych ekranów 
w odległych lokalizacjach – nasza długa 
lista referencji i zadowolonych kontra-
hentów otwiera coraz więcej drzwi. Za-
potrzebowanie na ekrany LED z każdym 
rokiem rośnie – moduły tanieją, coraz 
większa konkurencja zmusza producen-
tów do dbania o jakość. Wiele fabryk nie 
przetrwało tej próby – obniżka cen niosła 
za sobą spadek jakości. My na szczęście na 
samym początku szybko zweryfikowali-
śmy zakupione próbki ekranów i skupi-
liśmy się tylko na modułach najwyższej 
jakości. Stawiając w pierwszej kolejno-
ści na jakość i powtarzalność, mogliśmy 
myśleć o realizacjach oddalonych nawet 
o 2000 km od naszej siedziby bez oba-
wy o konieczność częstego serwisowana 
ekranów. Zastosowanie kabinetów alum-
iniowych pozwala nam zbudować ekrany 
LED o idealnie płaskiej powierzchni, bez 
względu na wymiary. W zeszłym roku 
wspólnie z naszym głównym dostawcą 
opracowaliśmy nowy typ kabinetów, 
które dzięki swojej modułowej budowie 
pozwalają szybko reagować na zmiany 
w projektach. Coraz częściej zdarzają się 
przypadki, w których musimy zmodyfi-
kować ekran LED na miejscu w odległej 
lokalizacji – bez modułowych kabinetów 
było to bardzo trudne, a czasem niemoż-
liwe. W ofercie oprócz gotowych kabine-
tów aluminiowych posiadamy także mo-
duły LED typu „open frame”, pozwalające 
na zbudowanie ekranów o nieregularnych 
kształtach.
Chciałbym także dodać, że Statim Integra-
tor w swojej działalności stawia na eko-
logię. Za sprawą modułów LED, które 
mamy w swojej ofercie, potencjalny klient 
jest w stanie zaoszczędzić każdego dnia do 
30 proc. energii potrzebnej na prezentację 
swojej reklamy.

Największą 
satysfakcję 
przynoszą 

kompleksowe 
projekty
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