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Techlab 2000 rozpoczął współpracę z agencją PR
Comm Start będzie odpowiadać za działania Public Relations TechLab 2000

Warszawa, 2 marca 2009 - TechLab 2000, polska firma R&D, lider rynku kryptografii do ochrony
komunikacji , ogłosiła, że agencja Comm Start została ich partnerem w zakresie działań PR.
Comm Start będzie odpowiadać za opracowanie i rozwój strategii komunikacji zarówno korporacyjnej,
jak i produktowej. Zakres usług obejmuje relacje z mediami (konsumenckimi oraz branżowymi),
organizację eventów, a także zarządzanie ewentualnymi sytuacjami kryzysowymi. Współpraca
z agencją pomoże zbudować silny wizerunek TechLab 2000 i poprawi rozpoznawalność unikatowych
produktów firmy.
Wiktor Kuncewicz, Prezes Zarządu firmy powiedział: „TechLab 2000 nie korzystał wcześniej z usług
agencji public relations, jednak ze względu na dynamiczny rozwój spółki i ambitne plany handlowe
uznaliśmy, że wsparcie agencji, która doskonale zna rynek IT i telekomunikacji, będzie dla nas
niesłychanie cenne i pomocne. Lubimy współpracować z partnerami, którzy podzielają nasze wartości
oraz dbają o bliskie relacje z klientem. Dlatego sprawę budowania wizerunku firmy i naszych
produktów oddaliśmy w ręce zespołu Comm Start”.
„Bardzo cieszy nas fakt, iż innowacyjne polskie firmy w coraz większym stopniu doceniają znaczenie pr
w rozwoju swojej działalności. Wierzymy, że nasza wiedza i doświadczenie w dziedzinie public
relations spełnią oczekiwania firmy TechLab 2000 oraz przyczynią się do jeszcze większych sukcesów
firmy na rynku krajowym, jak i na arenie międzynarodowej. Jesteśmy dumni, że będziemy razem
pracować.” dodaje Agnieszka Stasiewicz-Swinney, Dyrektor Generalny Agencji Comm Start w
Warszawie.
Umowa z agencją Comm Start została podpisana na czas nieokreślony.

Informacja o firmie TechLab 2000
TechLab 2000 jest polską firmą R&D, liderem rynku kryptografii stosowanej do ochrony komunikacji. Działalność obejmuje
projektowanie i produkcję zaawansowanych urządzeń elektronicznych kierowanych zarówno na rynek specjalny
(administracja publiczna, wojsko), jak i powszechny. TechLab 2000 specjalizuje się w tworzeniu nowatorskich rozwiązań
w dziedzinie ochrony informacji, ze szczególnym uwzględnieniem telekomunikacji i teleinformatyki.
Firma powstała w 1993 roku i aktualnie zatrudnia 30 specjalistów. Dzięki wiedzy i inżynierskiemu doświadczeniu
pracowników może pochwalić się pionierskimi rozwiązaniami: w 1997 roku jako pierwsza na świecie opracowała sprzętowe
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szyfratory dysków twardych. Wśród innych światowych innowacji warto wymienić też miniaturowe sprzętowe generatory
ciągu losowego oraz sprzętowe moduły kryptograficzne realizujące podpis elektroniczny. Niemniej, dumą firmy jest System
Sylan -- kompleksowe rozwiązania służące zapewnieniu poufności łączności głosowej, w szczególności telefony szyfrujące
GSM. Więcej informacji na stronie www.tl2000.pl.

Informacje o Comm Start
Comm Start jest niezależną warszawską agencją public relations oferującą pełen zakres usług.
Od założenia, tj. od stycznia 2005r. wyspecjalizowała się działaniach public relations dla w sektora IT/ telekomunikacji,
medycyny/farmacji oraz finansowego.
Od końca 2006 roku CommStart należy do międzynarodowej sieci agencji PR kierowanej przez Creative Strategies, z
siedzibą w Brukseli. Dzięki partnerstwu agencja może prowadzić działania w całym regionie Europy Środkowej i
Wschodniej. Więcej informacji na stronie www.commstart.pl.

W celu zyskania dalszych informacji, prosimy kontaktować się z:
TechLab 2000: Tomasz Borkowski, tel.: (022) 625 53 19, tomasz.borkowski@tl2000.pl
Comm Start: Agnieszka Stasiewicz-Swinney, tel. (022) 885 12 66/65, agnieszka.stasiewicz@commstart.pl
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