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DLACZEGO WARTO NAS WYBRAĆ:

Stawiamy na przejrzyste  
warunki współpracy

Mądrze zarządzamy  
Twoimi pieniędzmi

Gwarantujemy szybki i efektywny  
time to market (TTM)

 � nasza kultura łączy w sobie 
dojrzałość zorganizowanej firmy oraz 
pomysłowość i zwinność startupów

 � pracujemy zarówno z dużymi, 
jak i średnimi klientami

 � wspieramy klientów na każdym 
etapie projektu

 � płaska struktura pozwala zarówno na 
szybkie reagowanie, jak i dynamiczne 
podejmowanie decyzji

 � transparentność nie zostawia 
u nas żadnej przestrzeni na 
niedopowiedzenia i niejasności

 � koncept „pod jednym dachem” oszczędza 
czas i pieniądze – jeden partner do 
współpracy

 � doświadczenie i zaawansowana wiedza 
technologiczna pozwala na ograniczenie 
inwestycji w uczenie się  Twojego rozwiązania 

 � prowadzimy otwartą księgę wydatków do 
wglądu w każdym momencie

 � skupiamy się na całkowitym koszcie 
produktu (TCO), a nie tylko na cenie 
wybranej usługi

 � korzystamy z lokalnego łańcucha dostaw 
i „odchudzonego” zarządzania materiałem 
(lean manufacturing management)

 � wybrane fazy projektów realizujemy 
równocześnie, tym samym skracając czas 
projektowania i produkcji masowej

 � mamy sprawny proces obsługi zmian 
konstrukcyjnych (Engineering  Change  Order) 
oraz weryfikacji wykonalności dzięki systemom 
modelowania i symulacji

 � dysponujemy własnym zapleczem 
technologicznym i laboratoriami

 � mamy szerokie kompetencje w zakresie 
projektowania hardware i software

 � niezawodne i ustabilizowane procesy ułatwiają 
nam codzienną pracę
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O FIRMIE

VECTOR BLUE HUB działa na rynku produkcji elektronicznej na 
zlecenie (Electronics  Manufacturing  Services). Jesteśmy częścią 
 Grupy  VECTOR – prywatnej firmy z Gdyni, która od ponad 30 lat do-
starcza zaawansowane urządzenia i systemy elektroniczne czołowym 
graczom na rynku technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT).

OFERTA

Współpracujemy z firmami z całego świata, niezależnie od branży. 
Satysfakcja klientów jest naszym priorytetem. Dążymy do tego 
poprzez świadczenie kompleksowych usług na najwyższym pozio-
mie, w oparciu o niezawodne procesy i przejrzystą komunikację. 
Wiedza, którą zgromadziliśmy przez lata w prowadzeniu złożonych 
projektów, pomaga nam dynamicznie reagować na zmieniające się 
potrzeby w projektowaniu urządzeń elektronicznych i ich produkcji. 
W codziennej pracy koncentrujemy się przede wszystkim na zrozu-
mieniu potrzeb drugiej strony. Wykorzystujemy przy tym zwinność 
i rozległe kompetencje inżynierów, którzy nie raz udowadniali, że 
nie ma dla nas rzeczy niemożliwych.
Nasze portfolio:
 � produkcja na zlecenie (contract manufacturing),
 � projektowanie urządzeń (hardware and firmware design),
 � zarządzanie łańcuchem dostaw (supply chain management),
 � usługi inżynieryjne i zarządzanie produktem,

 � testy walidacyjne i środowiskowe,
 � prototypowanie,
 � wprowadzanie nowego produktu (new product introduction),
 � certyfikacja produktów.

NASZE ATUTY

W swoich działaniach wyróżniamy się indywidualnym nastawieniem 
do biznesu. Jako jedna z niewielu firm w Polsce i na świecie, repre-
zentujemy koncept „pod jednym dachem” – świadczymy zarówno 
usługi projektowania, jak i produkcji na zlecenie. Dzięki holistyczne-
mu podejściu możemy wesprzeć klienta na każdym etapie: od fazy 
koncepcyjnej, poprzez projektowanie, przygotowanie prototypów, 
wprowadzanie nowego produktu, kończąc na produkcji kontraktowej.
Każdy nowy projekt traktujemy z takim samym zaangażowaniem 
i oddaniem, jakbyśmy to my byli jego właścicielem. Decydując się 
na współpracę z VECTOR  BLUE  HUB możesz bezpiecznie skupić 
się na rozwoju swojego biznesu i sprzedaży, podczas gdy my – ze 
szczególną dbałością – zajmiemy się resztą.


