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firma prezentuje

Powstanie elektroonline.pl wpisuje się w ogólny trend 
penetracji Web 2.0 przez różne środowiska, w tym specja-
listyczne. Z powodzeniem funkcjonują na przykład portale 
dla przedsiębiorców czy lekarzy, jednak do tej pory polskie 
media on-line nie oferowały podobnego miejsca środowi-
sku technicznemu. Elektroonline.pl jako pierwszy portal 
branżowy ma szansę stać się kompleksową platformą wy-
miany doświadczeń osób, które zawodowo lub ze względu 
na zainteresowania związane są z branżą elektryczną: spe-
cjalistów, przedsiębiorców, naukowców, a także studentów. 

Elektroonline.pl nieprzypadkowo adresowany jest do 
tak szerokiej grupy docelowej – od początku portal two-
rzony był z  myślą o  integracji środowiska branżowego, 
a w szczególności przedstawicieli świata nauki i biznesu. 
Poprzez funkcjonalne połączenie panelu społecznościowe-
go z katalogiem produktów i firm serwis ma na celu stwo-
rzenie warunków sprzyjających interakcjom użytkowni-
ków.

Szeroki obszar zainteresowań elektroonline.pl uwarun-
kowany jest specyfiką pracy współczesnego inżyniera. Ak-
tywności zarówno elektryków jak i  elektroników, automa-
tyków czy informatyków bardzo często są ze sobą ściśle po-
wiązane, a praca w każdym z tych zawodów wymaga odno-
szenia się do wiedzy i umiejętności z dziedzin pokrewnych 
– mówi Michał Choromański, jeden z  pomysłodawców 
portalu. Przykładowo przy projektowaniu układów auto-
matyki potrzebujemy wiedzy z  zakresu elektroniki, przy 
pracach projektowych – z zakresu elektryki, przy progra-
mowaniu układów – z zakresu informatyki, itd. Możliwość 
skupienia wokół projektów ludzi o różnych kompetencjach 
to kolejny aspekt integracji środowiska branżowego na 
elektroonline.pl. 

Serwis jest w  dużej mierze tworzony przez samych 
użytkowników. Dzięki ich zaangażowaniu portal promuje 
wiedzę i innowacyjne rozwiązania technologiczne, skupia-
jąc jednocześnie atrakcyjną grupę docelową i wartościowe 
zasoby ludzkie dla firm nastawionych na rozwój.

Elektroonline.pl współfinansowany jest ze środków UE 
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodar-
ka w  ramach działania 8.1 „Wsparcie działalności gospo-
darczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej”.

Elektroonline.pl
Nowe medium 
dla branży 
elektrycznej

Od września polski Internet jest bogatszy 
o  nowy portal – elektroonline.pl, dedykowany 
szeroko pojętej branży elektrycznej: elektronice, 

automatyce, elektrotechnice, energetyce, informatyce 
i  telekomunikacji oraz technice świetlnej. 


