Warsztat: Jak osiągnąć sukces? – czynniki warunkujące rozwój firmy
(czyli po co zakładać firmę, jak ją rozwijać i czy w ogóle warto?)
Prowadzący: Jan Wyrwiński (Prezes Zarządu: Aiton Caldwell SA)
Krótka informacja o przedsiębiorstwie:
Aiton Caldwell SA to lider polskiego rynku usług telekomunikacyjnych w chmurze oraz dostawca
nowoczesnej platformy telekomunikacyjnej działającej w tym modelu. Spółka, w ramach swojej
działalności, świadczy usługi SaaS (Software as a Service) dla MSP i klientów indywidualnych oraz
PaaS (Platform as a Service) dla partnerów zewnętrznych.
Aiton Caldwell SA świadczy kompleksowe usługi telekomunikacyjne oparte na modelu SaaS za
pośrednictwem linii biznesowych: Vanberg Systems (zaawansowany i kompleksowy system
telekomunikacyjny dla firm) oraz FreecoNet (platforma telekomunikacyjna oferująca darmowe rozmowy
wewnątrz sieci, dedykowana klientom indywidualnym oraz firmom z segmentu SOHO). Łącznie
obsługują 140 tys. użytkowników, obejmując swym zasięgiem 40 proc. rynku VoIP oraz 2 proc.
polskiego rynku MSP. Produkty składają się z wielu nowoczesnych usług (m.in. Wirtualna Centrala, Call
Center, Telekonferencje, Nagrywanie połączeń, Mass Dial), których nie znajdziemy u tradycyjnych
operatorów.
Spółka jest również dostawcą platformy w chmurze dla dwóch partnerów zagranicznych. W wyniki
współpracy powstały nowe produkty: Alonia Business - rozwiązanie telekomunikacyjne w technologii
SaaS, skierowane do firm z sektora MSP na rynku rumuńskim oraz SYNNEX CLOUDSolv SOHO VoIP,
dedykowane na rynek amerykański.
Krótka informacja o prelegencie:
Absolwent Politechniki Gdańskiej - Wydziału Zarządzania i Ekonomii (specjalizacja: Ekonomia i
Finanse) oraz Fachhochschule Stralsund w Niemczech (Baltic Management Studies). Do dzisiaj
związany z uczelnią, m.in. prowadzi gościnnie zajęcia dotyczące zarządzania oraz innowacyjnych
technologii. Jego doświadczenie zawodowe obejmuje prace z zakresu planowania strategicznego oraz
zarządzania relacjami z klientami. Jan Wyrwiński jest związany z branżą telekomunikacyjną od roku
2005. Jako pracownik Datera SA miał istotny wpływ na całościową koncepcję oraz późniejszy kształt
platformy FreecoNet (obecnie jednej z linii biznesowych grupy Aiton Caldwell). Dziś jako Prezes

Projekt „Centrum Studiów Zaawansowanych - rozwój interdyscyplinarnych studiów doktoranckich na Politechnice Gdańskiej
w obszarach kluczowych w kontekście celów Strategii Europa 2020” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego

Zarządu Aiton Caldwell SA realizuje strategię firmy, odpowiada za jej bieżące funkcjonowanie oraz
rozwój. Reprezentuje spółkę na rynku polskim oraz zagranicznym.
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