
Dowiedz się więcej o nas i sposobie, 
w jaki pracujemy

www.future-processing.pl

O nas
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W  Future Processing zawsze staramy się dostarczać 
naszym klientom najlepsze rozwiązania technologiczne, 
pamiętając, że ich cele i strategia biznesowa są najważ-
niejsze. Pomagamy im zoptymalizować procesy biznesowe, 
skrócić czas potrzebny na wdrożenie nowych rozwiązań 
i minimalizować ryzyko inwestycji w IT.

W codziennej pracy zawsze staram się być uważnym ludzi, 
dzięki temu możemy dostarczać wyniki biznesowe dla 
naszych klientów i odnosić sukces jako organizacja.

Michał Sztanga  

CEO Future Processing

Future Processing - Twój partner technologiczny

O   N A S
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Jesteśmy ekspertami w dziedzinie rozwoju 
oprogramowania, którzy od 22 lat rozwiązują 
problemy biznesowe za pomocą technologii. 
 

Tworzymy rozwiązania technologiczne, które 
pomagają ludziom i  organizacjom w  pełni 
wykorzystać ich potencjał. To jest to, co nas 
wyróżnia – wierzymy, że najlepsze pomysły 
i innowacyjne rozwiązania powstają w przy-
jaznej atmosferze, w zespołach pełnych 
pasji i zaangażowania.

Jarosław Czaja, założyciel Future Processing, 
na gali rozdania nagród EY Entrepreneur of 

the Year 2013

C Z Ł O N K O S T W A  I  P A R T N E R S T W A N A G R O D Y

...i wiele więcej
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Jesteśmy ekspertami 
w dziedzinie rozwoju opro-
gramowania. Wykorzystu-
jemy technologię i  zada-
jemy właściwe pytania, aby 
przynosić wymierne rezul-
taty w postaci niezawodnego 
oprogramowania wysokiej 
jakości, które dostarczamy 
od razu, na czas.

Budujemy długotrwałe, 
partnerskie relacje dzięki 
uczciwości i otwartej komuni-
kacji. Klienci stale powierzają 
nam swoje problemy bizne-
sowe i technologiczne, zado-
woleni z naszego kompetent-
nego, dojrzałego i zdolnego 
do adaptacji zespołu.

Współpraca z  nami to jak 
współpraca z  partnerem 
z  sąsiedztwa. Nie ma dla 
nas rzeczy niemożliwych, 
a pozytywna atmosfera i ener-
getyczne podejście tworzą 
niepowtarzalną kulturę, która 
sprzyja otwartości i dążeniu 
do sukcesu.

Kim jesteśmy?

O NAS
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The Future Processing Way to nasze unikalne podejście 
do dostarczania najlepszego oprogramowania dla naszych 
klientów które rozwinęliśmy w ciągu ostatnich 22 lat.

Jest to nasz sposób pracy będący połączeniem metod, 
narzędzi i zachowań, które pomagają naszym klientom 
osiągnąć doskonałe wyniki dzięki współpracy z nami.

Opisuje to, czego klient może od nas oczekiwać pod 
względem sposobu, w jaki wykonujemy zadania i opiera 
się na pięciu filarach.

Jak pracujemy?

THE FUTURE PROCESSING WAY
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Partnerstwo 
oparte na zaufaniu

Partnerstwo oparte na wza-
jemnym zaufaniu jest spo-
sobem na minimalizowanie 
ryzyka przy maksymalizacji 
możliwości i  osiąganie wy-
miernych rezultatów w  ra-
mach projektów, które wspól-
nie realizujemy.

Elastyczność 
w działaniu

Nasz sposób pracy pozwala 
nam na elastyczność na dużą 
skalę. Gruntownie zapozna-
jemy się z  Twoimi wymaga-
niami i sposobami pracy aby 
dostosować się do Twojego 
biznesu, nie odwrotnie.

Wysoka 
etyka pracy

Cenimy uczciwość, szczerość 
i rzetelność – wszystko po to, 
aby zapewnić Ci spokój du-
cha, abyś mógł czuć się bez-
piecznie i  pewnie w  swoim 
projekcie.

Specjalistyczna 

wiedza techniczna

22-letnie doświadczenie spra-
wia, że nasza specjalistyczna 
wiedza pozwoli Twojej firmie 
szybko osiągnąć przewagę 
konkurencyjną.

Przewidywalność 
i wysoka jakość usług

Skoncentrowanie się na prze-
widywalności i jakości dostar-
czanych usług gwarantuje Ci 
spokój ducha, co pozwala na 
zaciąganie zobowiązań wobec 
interesariuszy i podejmowa-
nie bardziej dynamicznych 
decyzji biznesowych.

The Future Processing Way
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Niezależnie od tego, czy potrzebujesz specjalistów 
ds. rozwoju oprogramowania, rozwiązań szytych 
na miarę czy doradztwa w zakresie technologii, 
możemy Ci pomóc. 

Co robimy?

Certyfikaty ISO 
Posiadamy certyfikat ISO 27001: 2013 
(zarządzanie bezpieczeństwem informacji).

Oprócz tego możemy pochwalić się certyfikatem 
ISO 13485: 2016 w zakresie zarządzania jakością dla 
wyrobów medycznych. Jesteśmy także zaznajomieni 
ze standardami ISO 14971 oraz IEC 62304.

O NAS
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Wnioski & Strategie
  

Osiągnij swoje cele biznesowe dzięki technologii 
i otrzymaj produkt dopasowany do Twojego biznesu.

Oferujemy Ci specjalistyczne warsztaty oraz dokładne 
zaplanowanie z ekspertami całego procesu prowa-
dzącego do wdrożenia Twojego rozwiązania.

Warsztat Strategiczny
Weź udział w jednodniowym warsz-
tacie przeznaczonym dla osób 
decyzyjnych i stwórz wraz z naszymi 
specjalistami strategię, która pomoże 
Ci osiągnąć sukces.

Warsztaty Projektowe
Przeanalizuj i zaplanuj poszczególne 
kroki prowadzące do wdrożenia roz-
wiązania wraz z naszymi specjalistami.

Sprint Projektowy  
Masz pomysł na produkt i chcesz go 
jak najszybciej przetestować? Zajrzyj 
z nami w przyszłość i znajdź odpo-
wiedzi na interesujące Cię pytania 
w ciągu zaledwie 5 dni.

Audyty Oprogramowania 
Upewnij się, że oprogramowanie, 
z  którego korzystasz jest dostoso-
wane do standardów rynku i chroni 
przyszłość najcenniejszych zasobów 
Twojej firmy.  
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Usługi Rozwoju Oprogramowania  

  

Rozwijaj swoją firmę dzięki oprogramowaniu dopaso-
wanemu do Twoich potrzeb i odpowiedz na realne 
potrzeby użytkowników.

Wybierz pewnego partnera IT, którzy przeprowadzi 
Cię przez cały proces tworzenia oprogramowania – od 
wstępnej analizy, przez wdrożenie po utrzymanie.  

Zespół Specjalistów  
Zrealizuj swój projekt angażując 
cały zespół naszych utalentowanych 
specjalistów IT lub ekspertów z wybra-
nych technologii. Połączmy nasze siły 
i przyśpieszmy sukces Twojej firmy!

Rozwój Oprogramowania  
Wybierając nas masz pewność, że otrzy-
masz rozwiązanie, którego potrzebujesz.   

Support & Maintenance  
Nasz zintegrowany zespół doświad-
czonych specjalistów pomoże Ci 
w pełni wykorzystywać możliwości Two-
jego systemu. 

Projektowanie Oprogramowania  
Upewnij się, że Twój pomysł zamieni 
się w produkt, który przyniesie Ci 
największe korzyści i będzie idealnie 
dopasowany do potrzeb użytkowników 
oraz sytuacji na rynku.
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Innowacje Cyfrowe      
  

Skorzystaj z możliwości jakie daje nowoczesna tech-
nologia i wprowadź chmurę, uczenie maszynowe oraz 
rozwiązania oparte na danych do Twojej firmy.

Dzięki wspólpracy z nami pozostawisz konkurencję 
daleko w tyle.

Transformacja Cyfrowa  
Otwórz swój biznes na innowacyjne rozwią-
zania i możliwości, jakie niesie ze sobą trans-
formacja cyfrowa. Wprowadź strategiczne 
zmiany i efektywnie wykorzystaj technolo-
gie, na których opiera się Twoja organizacja.   

Data Science & Engineering     
Przetwarzaj dane w skuteczny sposób, 
podejmuj dobre decyzje oparte na kon-
kretnej wiedzy i usprawnij procesy wTwo-
jej firmie. Dostarczymy rozwiązania, które 
pomogą Ci w najlepszy sposób wykorzystać 
posiadane dane.   

Business Intelligence     
Wizualizuj i analizuj dane, wyciągaj z nich 
wnioski i przewiduj nadchodzące zdarzenia. 
Od tej pory będziesz podejmować decyzje na 
podstawie wiedzy płynącej z danych. 

Chmura   
Razem z naszymi specjalistami od rozwią-
zań chmurowych dostosujesz swoją firmę 
do wymagań zmieniającego się rynku 
i zwiększysz jej przewagę konkurencyjną.
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Niektóre z naszych projektów

O NAS

Rozwiązania transportowe, w ramach współpracy z firmą Flowbird 
– potentatem ogólnoświatowym przodującym w dostarczaniu 
rozwiązań dla branży transportowej oraz systemów parkingo-
wych. To również największy na świecie producent parkometrów:

 u 10 000 autobusów w Wielkiej Brytanii i 5000 w Sydney 
zostało wyposażonych w urządzenia pracujące na 
stworzonych przez nas komponentach oprogramowania;

 u oprogramowanie dla systemu biletowania sieci transportu 
zbiorowego w Helsinkach obsługujące ponad 2 miliony 
transakcji każdego dnia.

Stworzenie systemu zarządzania czasem pracy lekarzy wykorzy-
stywanym w większości placówek NHS w Wielkiej Brytanii 
razem z firmą Allocate Software.
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Opracowanie i stworzenie kluczowego systemu wykorzystywanego przez naj-
większą w Wielkiej Brytanii grupę świadczącą usługi sądownicze, rozpatrującą 
około 1,5 miliona przypadków rocznie – Marston Holdings. Marston Hol-
dings odzyskuje ponad 500 milionów funtów rocznie w imieniu podatników, 
firm i osób fizycznych.  

Stworzenie rozwiązania do zarządzania magazynami dla organizacji non-profit 
FareShare, której celem jest walka z marnowaniem jedzenia i głodem. Dzięki 
aplikacji, towary w magazynach obsługiwane są nawet 1/3 szybciej w sto-
sunku do starego systemu, a FareShare może pomóc nawet 500tys potrze-
bujących tygodniowo.

Wdrożenie systemu opartego o blockchain, którego celem jest zrewolucjo-
nizowanie sektora finansowego, umożliwiając operacje krypto-finansowe, dla 
uznanej przez Forbes w rankingu „top 10 European most exciting techno-
logy start-up” – Smart Valor.

Niektóre z naszych projektów

O NAS
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R&D i produkty  

O NAS

Badania i rozwój 

Angażujemy się w działalność R&D, która obejmuje m.in. wykorzystanie 
uczenia maszynowego (Machine Learning) i  innych nowoczesnych tech-
nologii w projektach bezpośrednio wpływających na życie ludzi.

www.futurehealthcare.software

Mamy ponad 15-letnie doświadczenie w tworzeniu oprogramowania 
do przetwarzania obrazów medycznych oraz doświadczenie w pracy 
zgodnie ze standardami wymaganymi przez ISO 13485.

Pomagamy naszym klientom w korzystaniu z nowych technologii 
i poprawianiu wyników w organizacjach opieki zdrowotnej.
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Smart Flow – narzędzie do inteligentnego zarządzania siecią wodo-
ciągową, które w pierwszym roku swojego działania pozwoliło zao-
szczędzić 500 mln litrów wody we Wrocławiu i  skróciło czas 
wykrywania nieprawidłowości działania sieci wodociągowej ze 
180 dni do 72h. 

www.smart-flow.eu 

R&D i produkty

O NAS

Inwestujemy we własne produkty 

Wrocław
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Co klienci mówią o współpracy z nami?

O NAS

Odwiedź nasz profil na Clutch 
i poznaj więcej opinii na temat 
współpracy z nami  

clutch.co/profile/future-processing 

4,7

Wybraliśmy Future Processing jako naszego partnera 
do rozwoju projektów które miały pomagać mene-
dżerom nieruchomości skutecznie nimi zarządzać. 
Współpraca jest w pełni sukcesem, szczególnie dzięki 
bardzo dobrej komunikacji, wiedzy i przepustowości 
zespołu, połączonej z ich doświadczonymi inżynie-
rami ds. User Experience.

Jesteśmy przekonani, że nasza współpraca przełoży 
się na elastyczność w rozwoju naszego opro-
gramowania oraz na ciągły rozwój produktów 

– wyróżniających się nie tylko się wysoką jakością 
i precyzją, ale także łatwością obsługi i użytecznością.

Dr. Sacha Reis 

Director Corporate IT Product Management

https://clutch.co/profile/future-processing
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Future Processing jest naszym partnerem od 10 lat. 
Udało nam się zbudować to, co zakładaliśmy od samego 
początku – partnerstwo oparte na zaufaniu i dobrej 
pracy, co jest wspaniałe. 

Owen Griffith 

Managing Director

Jestem bardzo zadowolony z naszej współpracy. Future 
Processing wnosi do naszego projektu istotną wartość 
dodaną. Ich zespół zapewnia kompleksowy zestaw umie-
jętności, a jego członkowie wykazują się niesamowitym 
sposobem myślenia oraz ogromną specjalistyczną wie-

dzą dotyczącą tworzenia oprogramowania. Udało nam 
się stworzyć naprawdę sprawną strukturę, skoncentro-
waną na wysokiej jakości i niezawodności systemu.

Sprawna organizacja wymaga jedynie niewielkich nakła-
dów finansowych związanych z kierowaniem projektem 
i jego kontrolą, dzięki czemu możemy skupić się na roz-
woju obszarów działalności związanych z bezpośrednim 
kontaktem z klientem.

Thomas Felber 

IT Manager

http://www.the-linde-group.com/en/index.html
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Nasza firma powstała w 2000 roku i  jej histo-
rię tworzy nasz zespół, który obecnie składa się 
z 1000 osób oraz nasi klienci, dla których wdro-
żyliśmy setki rozwiązań.

Przez niemal 22 lata działalności zdobyliśmy nie-
ocenione doświadczenie i wiedzę, którą możemy 
się dzielić między sobą dzięki naszej jednostce 
szkoleniowej FP Academy.

W codziennej pracy wspieramy kulturę otwar-
tości oraz dążymy do stworzenia wyjątkowego 
miejsca do pracy, w którym liczy się każda opinia 
i gdzie nie istnieją bariery dla rozwoju talentów. 

Future Processing w pigułce

O NAS

22 18

certyfikat

globalnych 
klientów
w portfolio

przychodów od 
klientów pracujących
z nami ponad 3 lata

klientów pracuje 
z nami od ponad 
5 lat

liczba projektów 
realizowanych 
jednocześnie dla 
jednego klienta

wygrana w Strategic 
Sourcing Awards 2021

Klienci
w 12

krajach

15

7x

ponad 

200

47%

uzyskany tytuł „Najlepsi twórcy 
oprogramowania w Polsce” w rankingu Clutch

naszego zespołu 
ma ponad 5-letnie 
doświadczenie

40%
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Opieramy się na zaufaniu do ludzi, co daje im pewność, 
że mogą zadawać pytania i proponować ulepszenia 
rozwiązań, nad którymi pracują, mając na uwadze 
dobro klientów.

Takie podejście wynika z  naszego przekonania, że 
właśnie szczęśliwy zespół, chętnie podejmujący wyzwa-
nia i rozwijający swoje kompetencje, stanowi o sukcesie 
biznesowym firmy. Czy taka filozofia się opłaca? 

Niska rotacja pracowników 11% w 2021 r. (w porówna-
niu z 14% średnią w branży), stale rozrastający się 
zespół oraz liczne nagrody za nasze unikalne podejście 
do pracownika oraz procesu rekrutacji są najlepszym 
dowodem na to, że tak!

Net Promoter Score 
www.delighted.com/nps-benchmarks

-100

60

1000 DOSKONAŁY

Utrzymujemy partnerskie relacje z naszymi klientami – 47% 
naszych przychodów pochodzi od klientów, którzy współpracują  
z nami ponad 3 lata a nasz wynik Net Promoter w drugiej 
połowie 2021 wynosi 60 (na skali od -100 do +100) – jest to 
wynik uważany za doskonały dla branży IT. 
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Pracownicy Future Processing ciągle się rozwijają 
i chętnie dzielą się swoją wiedzą z innymi podczas orga-
nizowanych przez nas wiodących wydarzeniach bran-
żowych. Zdobywają przy tym umiejętności przydatne 
w projektach dla naszych Klientów. 

Organizujemy między innymi:

Quality Excites to ogólnopolska konferencja poświęcona jakości 
oprogramowania. Można na niej spotkać profesjonalistów wyko-
rzystujących w praktyce najnowsze technologie i metody pracy.

Future Dev Day to bezpłatna konferencja programistyczna. Każda 
z jej minionych edycji gromadziła coraz większą liczbę uczestni-
ków, a jej tematyka rozszerzała się tak, jak rozszerzały się kom-
petencje inżynierów tworzących zespół Future Processing.

Nasze inicjatywy

O NAS
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Nieustannie dążymy do podnoszenia kwalifikacji, w czym 
wspiera nas FP Academy – nasza jednostka szkole-
niowa. Dzięki tej komórce możemy zdobywać certyfikaty, 
uczestniczyć w szkoleniach zarówno wewnętrznych, jak 
i zewnętrznych, prowadzonych przez uznanych trenerów 
i specjalistów z branży, a także w coachingu pomagającemu 
umiejętnie wykorzystać nabytą wiedzę. Szkolimy się nie tylko 
z aspektów technicznych, ale także menedżerskich, rozwoju 
umiejętności interpersonalnych, czy pracy w zespole.

DPTO, czyli Dobre Praktyki Tworzenia Oprogramowania, to 
cykl wykładów i warsztatów organizowanych przez Future 
Processing w ramach projektu FP Academy, przy współ-
pracy z uczelniami wyższymi.

FP Academy  
odpowiada również 
za indywidualne plany 
rozwojowe naszych 
pracowników.

341
wewnętrznych oraz 

zewnętrznych szkoleń 
i konferencji w 2021 roku

36
trenerów i mentorów,  
którzy przeprowadzili  
szkolenia w 2021 roku

512
sesji e-learningowych 
zorganizowanych  
w 2021 roku
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Stale doskonalimy nasze umiejętności i  chętnie 
dzielimy się wiedzą na różnych platformach:

IT Insights

Najważniejsze tematy łączące technologię i biznes. 
Skorzystaj z doświadczenia naszego oraz naszych 
gości, zebranego w inspirującej mieszance pod-
castów i webinarów.

Business Blog

Przestrzeń, w  której komentujemy trendy tech-
nologiczne i  wiadomości dotyczące rozwoju 
oprogramowania i nearshoringu.

Technology Blog

Nasi specjaliści ds. oprogramowania, dzielą 
się swoją wiedzą i  doświadczeniem w  zakresie 
różnych technologii, procesów rozwoju opro-
gramowania i zapewniania jakości.

Startnearshoring

Portal, na którym dzielimy się wiedzą z zakresu 
nearshoringu usług IT, pełen specjalistycznych 
materiałów, w  tym narzędzi do pobrania, 
artykułów eksperckich, infografik oraz filmów.

www.startnearshoring.com itinsights.tech/webinars-and-podcasts

www.kariera.future-processing.pl/blogwww.future-processing.com/blog

http://www.startnearshoring.com
https://itinsights.tech/webinars-and-podcasts/
http://www.kariera.future-processing.pl/blog
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Od początku swojej działalności ściśle współpracu-
jemy z  regionalnymi uczelniami w  zakresie rozwoju, 
badań i edukacji – Politechniką Śląską i Uniwersytetem 
Śląskim.

W  ramach naszej współpracy sfinansowaliśmy labo-
ratoria IT, uruchomiliśmy specjalizację o  nazwie 
Inżynieria Jakości Oprogramowania, a  także pro-
wadziliśmy opracowany przez siebie przedmiot pt.: 

„Tworzenie oprogramowania w  zmiennym środo-
wisku biznesowym”.

Współpracujemy z uczelniami

O NAS

Nasze płatne praktyki wakacyjne skierowane do stu-
dentów informatyki zdobyły liczne nagrody w kraju.

Wszystkie te inicjatywy dają nam także dostęp 
do najbardziej utalentowanych ludzi, 
którzy wchodzą na rynek pracy.
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W 2017 roku w ramach akcji #fitpochytani wsparli-
śmy między innymi hospicjum Świetlikowo – bezpłatny 
ośrodek dzienny dla nieuleczalnie chorych dzieci.

W Future Processing dążymy do tego, aby CSR był inte-
gralną częścią podstawowej strategii organizacji. Wie-
rzymy, że utrzymując pozytywne relacje z naszymi 
pracownikami, partnerami, klientami i  innymi człon-
kami otoczenia firmy dbamy o wspólne dobro.

Dlatego też, angażujemy się nie tylko w działania istotne 
dla naszych pracowników lecz także dla klientów.

Nasze działania są zgodne z normą PN-ISO 26000:2012 
dotyczącą odpowiedzialności społecznej i obejmują 
m.in.:

 u współpracę z  organizacjami NGO (TechSoup, 
FareShare, BRIDGE, Freedom from Torture) oraz 
z branżą medyczną (projekt SensAI czy Cardio4D), 

Pomagamy innym

O NAS

Od kilku lat realizujemy kampanię 
#FitPochytani, łączącą aktywność 
fizyczną z pomocą potrzebującym.
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 u współpracę z uczelniami wyższymi oraz dzielenie 
się wiedzą podczas organizowanych przez nas 
konferencji, takich jak ogólnopolska konferencja 
poświęcona jakości oprogramowania Quality Excites, 
czy Future Dev Day podczas której podczas której 
doświadczeni inżynierowie z FP prowadzą wykłady 
i warsztaty dla swoich kolegów z branży,

 u regularnie oddawanie krwi (co roku pod siedzibę 
FP zapraszany jest krwiobus) oraz angażowanie się 
w działania charytatywne, jak np. Szlachetna Paczka 
w ramach której przekazaliśmy już prawie 70 000 zł 
osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej,

 u elektroniczny obieg dokumentów aby oszczędzać 
papier, 

 u segregację śmieci, zbieranie elektrośmieci, 
przekazywanie plastikowych nakrętek na cele 
charytatywne oraz wdrożony program oszczędzania 
energii (m.in. dzięki zastosowaniu czujników ruchu). 

Dbamy także o rozwój naszych pracowników, poprzez 
szeroki wachlarz możliwości jak chodzenie na konfe-
rencje, zdobywanie certyfikatów, dzielenie się wiedzą 
lub oferowanie dostępu do naszej bogato wyposażonej 
biblioteki, która posiada ponad 2000 książek. 

Zachęcamy również do uprawiania sportu i ułatwiamy 
dostęp do badań medycznych.

Dowiedz się więcej o naszej 
Polityce CSR

https://www.future-processing.com/documents/csr_pl.pdf
https://www.future-processing.com/documents/csr_pl.pdf
https://www.future-processing.com/documents/csr_pl.pdf
https://www.future-processing.com/documents/csr.pdf
https://www.future-processing.com/documents/csr_pl.pdf
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FPark

O NAS

F1

F2

F3

F4

Jest to miejsce, które stworzyliśmy 
wspólnie z członami naszego 
zespołu, którzy mieli znaczący wkład 
w ostateczny wygląd i pomogli nam 
zaprojektować te przestrzeń tak, 
aby spełniała ich oczekiwania. 

Od samego początku chcieliśmy, aby Future 
Processing było miejscem, w  którym pracuje 
szczęśliwy, zintegrowany i zmotywowany zespół, 
mający warunki sprzyjające wymianie wiedzy. 
Właśnie dlatego zbudowaliśmy nasz własny park 
technologiczny – FPark – który jest czymś wię-
cej, niż tylko przestrzenią biurową. 
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Dlaczego warto wybrać Gliwice?

 u Łatwy dojazd: krótki, bezpośredni lot z wielu 
europejskich miast do dwóch pobliskich lotnisk 
w Katowicach i Krakowie

 u Silne umiejętności techniczne, z Gliwicami jako 
zapleczem w postaci najbardziej renomowanych 
uczelni technicznych w Polsce
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Jeśli chcesz poznać nas bliżej 
i poczuć panującą u nas atmosferę, 
odwiedź nasze biuro w Gliwicach!
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Oprócz powierzchni biurowych znajduje się  

tu biblioteka, punkt przedszkolny  
dla dzieci pracowników oraz pomieszczenia  
przeznaczone na relaks i rozrywkę  

co sprawia, że przyjeżdżanie do pracy  

to prawdziwa przyjemność.



Future Processing
ul. Bojkowska 37A
44-100 Gliwice

+48 32 461 23 00 
sales@future-processing.com
www.future-processing.pl

S K O N T A K T U J  S I Ę  Z  N A M I

Szukasz oprogramowania, które pomoże Ci 
rozwinąć Twój biznes?

mailto:sales%40future-processing.com?subject=
http://www.future-processing.pl
https://www.future-processing.com/contact/
https://www.future-processing.pl/kontakt-pl/
https://www.future-processing.pl/kontakt-pl/

