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G dzie kryje się sukces Statim Inte-
grator ? W dostosowaniu najlep-
szego rozwiązania do potrzeb 

konkretnego klienta, gdyż przekłada się to 
na budowanie zaufania i wieloletniej współpra-
cy z kontrahentami. Statim Integrator od kilku 
lat stale rozwija działy Audiowizualny i Digital 
Signage, których flagowym produktem są 
markowe ekrany LED – xledpro. Charakteryzu-
ją się one cienką konstrukcją, modułową bu-
dową oraz niskim zużyciem energii. „Od 5 lat 
na obszarze Unii Europejskiej zainstalowaliśmy 
ponad 500 ekranów LED, co daje powierzchnię 
przekraczającą 2500 m2. Jesteśmy bardzo 
dumni z naszych realizacji. Priorytetem jest 
dla nas przede wszystkim jakość produktów, 
które oferujemy – mówi Prezes Statim Inte-
grator, Piotr Wypijewski. „Skupiamy się także 
na poszukiwaniu nowych rozwiązań i śledze-
niu aktualnych trendów, to stymuluje nas do 
ciągłego rozwoju” – dodaje. 

„Wybierz pracę, którą kochasz, a nie będziesz musiał pracować nawet przez jeden dzień w swoim 
życiu” – te słowa Konfucjusza są bardzo bliskie Piotrowi Wypijewskiemu, właścicielowi firmy Statim 
Integrator założonej w 1995 roku. Łącząc dwa światy – pasji i pracy, przedsiębiorstwo prężnie działa 
na rynku visual communication. Jako Dell Technologies Platinum Partner Statim oferuje wiele roz-
wiązań z branży IT, w kompleksowej usłudze doradztwa, projektowania i wdrożenia. 

Ekologia  
i nowoczesność
Łączy nas pasja i praca

 25 lat działalności 
Statim Integrator rok 2019 zamknął międzynaro-
dowymi targami Retail Show. W czasie dwóch 
dni klienci odwiedzający stoisko mieli możliwość 
obejrzenia najnowszych ekranów xledpro. Mocna 
końcówka roku przekłada się na mocne wejście 
w rok następny. 2020 to dla Statim Integrator rok 
jubileuszowy. Firma będzie świętować 25-lecie 
swojej obecności na rynku. Niewątpliwie wisien-
ką na urodzinowym torcie jest otwarcie nowego 
Showroomu. Znajdująca się na ulicy Opalińskiej 
w Warszawie przestrzeń, została zagospodaro-
wana pod prezentacje produktów firmy. To, co 
wyróżnia Showroom na tle konkurencji, to przede 
wszystkim połączenie nowoczesnego designu 
z nieograniczoną wyobraźnią właściciela firmy, 
jak również wykorzystanie produktów oferowa-
nych przez firmę w codziennym użytkowaniu. 
Świeże spojrzenie i innowacyjne podejście do 
prezentowania swojego portfolio na pewno 
zaskoczy odwiedzających klientów. W sali kon-

ferencyjnej bowiem można porównać różne typy 
wyświetlaczy o wysokiej rozdzielczości – P1.27 
mm, P1.58 mm oraz P1.9 mm, które z powo-
dzeniem zastąpią standardowe, dotychczas 
stosowane monitory LCD. 

 LED góruje  
Sala konferencyjna została także wyposażona 
w najnowsze rozwiązania do dystrybucji obrazu 
oraz specjalistyczne nagłośnienie. Nad ergonomią 
pracy czuwa system centralnego sterowania oraz 
rezerwacji spotkań. W głównym pomieszczeniu 
prezentowany jest cały przekrój rozwiązań dla 
rynku retail – moduły LED o podwyższonej jasno-
ści, odporne na uszkodzenia oraz umożliwiające 
w łatwy sposób zbudowanie formatów w proporcji 
16:9. Ekrany te posiadają międzynarodowe certy-
fikaty poświadczające zredukowanie do niezbęd-
nego minimum plastiku w swojej konstrukcji. Jest 
to bardzo istotne zwłaszcza przy rygorystycznych 
wymogach w sektorze budowlanym.     v

Statim Integrator w swojej działalności stawia na ekologię. Za sprawą modułów LED 
potencjalny klient jest w stanie zaoszczędzić każdego dnia do 30 procent energii 
potrzebnej na prezentację swojej reklamy. 
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W nowym roku główny nacisk zostanie położony na ekrany o wysokiej rozdzielczości. 
Firma zamierza skoncentrować się na obsłudze dużych korporacji, w szczególności 
sal konferencyjnych czy centrów zarządzania kryzysowego. O wszystkich tych aspek-
tach klienci będą mogli porozmawiać z pracownikami firmy właśnie w Shworoomie, 
który dodatkowo pełni funkcję miejsca spotkań biznesowych i konferencji. 
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