
PRO Consulting
Łączymy wiedzę i doświadczenie

PRO Consulting to firma doradcza oferująca kompleksowe rozwiązania
w obszarze systemów produkcyjnych. Stawiamy na merytorykę, praktyczne 
rozwiązania oraz relacje z naszymi klientami – budujemy je od 2001 roku
w oparciu o partnerstwo, uczciwość, zaufanie i kompetencje. 

Nasz zespół to ludzie z pasją łączący chęć odkrywania nowych rozwiązań 
z solidną wiedzą i doświadczeniem. Lubimy to czym się zajmujemy, dzięki 
czemu praca i pomoc naszym klientom daje nam dużo satysfakcji. 
Doświadczenie zdobywaliśmy w projektach doradczych, wdrożeniowych
i badawczo-rozwojowych realizowanych dla dużych korporacji 
międzynarodowych, polskich firm, agend i instytucji rządowych
i samorządowych oraz jednostek naukowych.

Pomagamy klientom identyfikować obszary wymagające zmiany 
i doskonalenia. Dzięki naszej wiedzy i doświadczeniu jesteśmy w stanie 
zapewnić kompleksowe podejście: od identyfikacji problemów, poprzez 
proponowanie rozwiązań, realizację projektów B+R mających na celu 
opracowanie wybranego rozwiązania po wdrożenie i utrzymywanie rezultatów.

dr inż. Przemysław Oborski
Ekspert w obszarze 
organizacji systemów 
produkcyjnych, rozwiązań 
Przemysłu 4.0, cyfryzacji 
i inteligentnej automatyzacji 
oraz projektów B+R. Twórca 
Platformy Przemysłu 4.0 
Politechniki Warszawskiej 
oraz autor Mazowieckiego 
Centrum Przemysłu 4.0. 
Doświadczenie zdobywał 
realizując projekty dla firm 
polskich i zagranicznych 
w tym z UK, Włoch i Szwecji 

dr inż. Jerzy Mikler
Ekspert w obszarze 
systemów sterowania, 
diagnostyki maszyn, 
systemów utrzymania ruchu, 
rozwiązań IT dla przemysłu 
oraz rozwiązań Przemysłu 
4.0. Doświadczenie zdobywał 
realizując międzynarodowe 
projekty biznesowe, 
doradcze i B+R dla 
szwedzkich firm działających 
w różnych krajach. 

Zwiększamy wartość firm 
Wdrażamy Przemysł 4.0

Zarządzamy projektami B+R
Wdrażamy innowacje

Szkolimy i doradzamy

PRO Consulting
ul. Felińskiego 14/2
01-513 Warszawa

www.proconsulting.com.pl
tel: 609 783 908
pro@proconsulting.com.pl

Dostarczenie wiedzy:
szkolenie, warsztaty

Identyfikacja szans, 
problemów, wyzwań:
audyt technologiczny

Proponowanie rozwiązań:
analiza, badanie, projektowanie, 
rozwój, 

Wdrażanie:
wprowadzanie systemów, 
produktów, doradzanie, 

Metodyka 
działania

Nasza oferta

Dostarczamy wiedzę najwyższej jakości dostosowaną do oczekiwań 
i potrzeb naszych klientów poprzez doradzanie, szkolenia
i warsztaty. 

Identyfikujemy szanse, wyzwania i problemy specjalizując się 
w przeprowadzeniu kompleksowych audytów technologicznych.

Proponujemy rozwiązania bazując na naszej wiedzy i doświadczeniu oraz 
potrzebach i oczekiwaniach firmy i jej klientów.

Inicjujemy i prowadzimy projekty B+R mające na celu wypracowanie 
innowacyjnych rozwiązań. 

Opracowujemy i wdrażamy systemy, technologie i produkty dostosowane 
do potrzeb naszych klientów, opracowane przez nas, naszych 
klientów lub inne firmy.

Przewagi konkurencyjne

Doświadczenie – kompetentny zespół tworzy optymalne rozwiązania dla klienta
Kompleksowość – zajmujemy się całościowym rozwojem produkcji i produktów 
Niezależność – oferujemy wiedzę i rozwiązania dostosowane do potrzeb firmy


