
Przed kilkoma dniami doszło do ważnej zmiany na szczycie Fibaro.

Maciej Fiedler, czyli założyciel i wieloletni prezes �rmy odszedł z

zarządu. Jego miejsce zajął Adam Krużyński, który w rozmowie ze

Spider’s Web opisuje trendy rynku smart home.

Aby w pełni wyjaśnić tło zmian wewnątrz jednego z najważniejszych

graczy na polskim rynku automatyki domowej należy się cofnąć w czasie

o nieco ponad rok. W lipcu 2018 roku włoska grupa Nice przejęła 100

procent udziałów Fibaro za 250 mln zł. Krużyński był wówczas dyrektorem

zarządzającym Nice Polska z blisko 20-letnim stażem w �rmie.

Bizblog.pl poleca:

Naprawdę myśleliście, że Elon Musk wybuduje fabrykę Tesli w

Polsce?

Lipne płyty z Olsztyna? UOKiK nałożył najwyższą karę w historii

Wszyscy polscy operatorzy będą w #Polskie5G. Huawei obejdzie się

smakiem

Dla Nice było to największe przejęcie w 2018 roku.

Pozostałe cztery – Linear Equipamentos, Abode Systems, V2 i ACM – były

nieco mniej okazałe.

Przez trzy lata przed transakcją bacznie

obserwowaliśmy, jak radzi sobie Fibaro i w którą

stronę zmierza. Zainteresowanie w dużej mierze

dotyczyło rynku polskiego, który nadzorowałem

osobiście, ale aktywność Fibaro była bardzo
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widoczna i analizowana także na innych rynkach

europejskich – chociażby w Hiszpanii, Wielkiej

Brytanii czy krajach Beneluksu

– zdradza Spider’s Web, Adam Krużyński, prezes Fibaro

CEO Fibaro, Adam Krużyński.

Polska ma być jednym z trzech kluczowych rynków
dla Grupy Nice

Dziś to właśnie Polacy stanowią najliczniejszą grupę wśród wszystkich

zatrudnionych w międzynarodowych strukturach. W samej Polsce Nice

zatrudnia ponad 400 osób, co oznacza, że co piąty pracownik pochodzi

właśnie z naszego kraju.

Zeszłoroczna transakcja pozwoliła na rozwój działu R&D Fibaro w

Poznaniu i Zielonej Górze oraz Nice we włoskiej Oderzo.

Zmiany w strukturach mają pozwolić na większa
integracje obu podmiotów.

Krużyński zapowiada, że celem Fibaro ma być rozwój systemu otwartego

na integracje z urządzeniami innych producentów. Właśnie dlatego już

•
•
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wkrótce system będzie obsługiwać nie tylko urządzenia komunikujące się

w standardzie Z-Wave czy Home Kit, ale również ZigBee.

Chcemy, aby system Fibaro stał się łącznikiem

dla wszystkich urządzeń grupy Nice na każdym z

ponad 100 rynków, na których jesteśmy obecni.

Staramy się również doprowadzić do stworzenia

w Fibaro centrum kompetencyjnego

dotyczącego rozwiązań smart dla całej grupy

Nice

– wyjaśnia Krużyński.

Najważniejsza cecha sprzętu smart home?
Komplementarność.

Nowy prezes podkreśla, że inteligentne sprzęty powinny razem

współpracować dla wygody użytkowników.

Chodzi o to, żeby użytkownik nie musiał nawet

zastanawiać się, czy jakieś urządzenie smart

współpracuje z jego systemem, bo w

zdecydowanej większości przypadków tak

właśnie ma być

– dodaje Krużyński.

Drugim, najważniejszym trendem w jego ocenie jest
bezpieczeństwo.

Klienci nie tylko chcą wiedzieć, że ich

inteligentny dom jest wolny od zagrożeń

wirtualnych, takich jak atak hackera, ale również

chcą, by system pozwolił im lepiej zadbać o

bezpieczeństwo przed włamaniem, zadymieniem

czy zalaniem mieszkania, a także realizacji tak

ważnych funkcji w uzyskaniu poczucia kontroli na

naszym domem czy mieszkaniem jak

bezpieczeństwo naszych dzieci i bliskich

– podkreśla Krużyński.
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