BRANŻOWY WYKAZ WDROŻEŃ

Nasza misja
Wspomaganie organizacji w zarządzaniu.

Usługi świadczone przez EDA Consulting znalazły zastosowanie w wielu branżach.
Nasz branżowy wykaz wdrożeń stale się rozbudowuje, a każda nowa branża, stanowi kolejną okazję do wymiany
doświadczeń pomiędzy nami, a naszymi Klientami. Zapraszamy do współpracy !


Agencje ochrony mienia (ochrona fizyczna i techniczna).



Budownictwo mieszkaniowe, przemysłowe i użyteczności publicznej.



Budownictwo ogólne i mieszkaniowe, działalność developerska.



Biura nieruchomości.



Cięcie laserowe i gięcie.



Działalność szkoleniowa.



Elektroniczne systemy zabezpieczeń.



Gastronomia (restauracje, kawiarnie, catering, stołówki).



Hurtownie napojów i piwa.



Handel detaliczny.



Hodowla ryb.



Instalacja, serwis, dostawy, szkolenie i doradztwo w zakresie systemów automatyki lotniskowej, lotniczych
pomocy radionawigacyjnych i łączności.



Magazynowanie i dystrybucja artykułów spożywczych.



Obrót towarami i technologiami o znaczeniu strategicznym.



Produkcja drzwi i okien.



Produkcja i dystrybucja kosmetyków.



Produkcja opakowań, w tym opakowań przeznaczonych do kontaktu z żywnością.



Produkcja rur z laminatów.



Produkcja ryb.



Produkcja folii przeznaczonej do kontaktu z żywnością.



Produkcja maszyn rolniczych, części maszyn i konstrukcji stalowych.



Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej.



Produkcja obrabiarek oraz części maszyn i konstrukcji stalowych.



Produkcja odzieży ochronnej.



Produkcja pieczywa i cukiernictwo.



Produkcja podłoży laminowanych oraz usługi laminowania podłoży, które mogą być zastosowane do dalszej
produkcji wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością.



Produkcja stolarki z PCV i aluminium oraz rolet.



Produkcja systemu profili podokiennych, drzwiowych i listew (tzw. „ciepłych parapetów”)
wykonanych z polistyrenu ekstrudowanego XPS oraz ze styropianu EPS.



Projektowanie, budowa i serwis łodzi rekreacyjnych.
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Projektowanie instalacji i usługi elektroenergetyczne.



Projektowanie, produkcja, dystrybucja oraz serwis urządzeń do wentylacji i klimatyzacji pomieszczeń.



Projektowanie, produkcja, instalacja i serwis urządzeń niskiej mocy (epaper, Eink).



Projektowanie, produkcja, montaż i serwis myjni ultradźwiękowych.



Projektowanie, produkcja, montaż i serwis systemów automatyki magazynowej.



Projektowanie i produkcja słupów oświetleniowych z kompozytów polimerowych wzmocnionych włóknem
szklanym, w tym słupów z wysięgnikami (wspornikami).



Projektowanie, produkcja i sprzedaż premiksów paszowych, koncentratów paszowych, preparatów
zakwaszających i pasz.



Przechowalnictwo dodatków do żywności.



Przechowalnictwo zboża.



Remonty, budowa i przebudowa obiektów inżynieryjnych oraz zabezpieczenia antykorozyjne.



Remonty i budowa dróg oraz produkcja masy bitumicznej.



Remonty i regeneracje maszyn i urządzeń.



Spawanie konstrukcji aluminiowych.



Sprzedaż, montaż i serwis systemów magazynowych.



Sprzedaż obrabiarek.



Telekomunikacja i energetyka.



Transport drogowy i spedycja produktów chemii płynnej przy wykorzystaniu autocystern.



Usługi ciepłownicze, wodno-kanalizacyjne i gazownicze.



Usługi hostingowe (ISP) oraz projektowanie stron www.



Usługi informatyczne.



Usługi medyczne (zakłady opieki zdrowotnej).



Usługi poligraficzne. Drukarnie.



Usługi prawnicze.



Usługi transportowe i logistyczne.



Usługi wodociągowo-kanalizacyjne.



Usługi w zakresie projektowania i montażu instalacji elektrycznych.



Wykonawstwo usług projektowych obejmujących projekty budowlane, urbanistyczne i technologiczne.



Wytwarzanie, naprawa i modernizacja sieci ciepłowniczych, instalacji centralnego ogrzewania, ciepłej wody,
wodociągowo – kanalizacyjnych, wentylacji, sprężonego powietrza, gazów technicznych i paliwa.



Wytwarzanie, przesył i dystrybucja ciepła; montaż i konserwacja instalacji: C.O. – CWU, wod.-kan.,
gazowych; montaż, obsługa i konserwacja kotłowni i węzłów ciepłowniczych.



Zarządzanie nieruchomościami.
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