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Sensor Instruments otrzymał  wyróżnienie Pieczęć-TOP 100 

Konkurs opierał się na naukowej procedurze kwalifikacyjnej  / uhonorowaniu 

przez prezentera Ranga Yogeshwar przeprowadzonej w czerwcu 

THURMANSBANG. Znakomita praca w kierunku wprowadzania innowacji: Nasza firma Sensor 

Instruments GmbH z Thurmansbang w 29 edycji konkursu TOP 100 okazała się prawdziwą 

kuźnią pomysłów. Z tego względu przyznano nam wyróżnienie Pieczęć-TOP 100 2022. Tylko 

szczególnie innowacyjnym przedsiębiorstwom średniej wielkości przydzielane jest ta nagroda, 

która powszechnie jest bardzo ceniona. W dniu 24 czerwca Sensor Instruments została za te 

osiągnięcia dodatkowo uhonorowana przez mentora konkursu, dziennikarza naukowego Ranga 

Yogeshwar.  

Istotą konkursu innowacyjnego TOP 100 jest szczegółowa ocena każdego uczestnika oparta  

o naukową procedurę kwalifikacyjną. W imieniu compedia, organizatora konkursu, prof. dr Niko-

laus Franke specjalista w dziedzinie innowacyjności wraz ze swoim zespołem, dokonał analizy 

Sensor Instruments biorąc pod uwagę ponad 100 wskaźników innowacyjnych w pięciu 

kategoriach: wymagany Top-management, innowacyjny klimat, innowacyjne procesy i orga-

nizacja, innowacja zewnętrzna/open oraz sukces innowacyjny. W procesie analizy TOP 100  

w zasadzie chodzi o odpowiedź na pytanie, czy innowacje wprowadzone w przedsiębiorstwie 

są produktem przypadkowym lub, czy są planowane systematycznie i w przyszłości zostaną 

wprowadzone także na stałe do produkcji. Szczególne znaczenie posiada ustalenie, czy i jak 

rynek zareaguje na proponowane nowości i modyfikacje produktów (dalsze informacje 

dotyczące kryteriów badania znajdują się na stronie: www.top100.de/pruefkriterien). 

Sensor Instruments GmbH została po raz pierwszy w roku 2022 

zaliczona do liderów innowacji. Firma działa w obszarze czujników 

optycznych i laserowych. Wyspecjalizowała się przede wszystkim  

w dziedzinie śledzenia produktu w trakcie procesu wytwarzania przy 

użyciu technologii jednego rodzaju znaczników. 

Działalność uwieńczona sukcesem w branży niszowej: Sensor 

Instruments jako firmę średniej wielkości nie traktuje się jako 

przedsiębiorstwo zaspokajające potrzeby rynku masowego, lecz która 

jest obecna stale na lukratywnych rynkach niszowych, na których 

najlepiej można zastosować i na których oczekiwane są nasze 

specjalne know-how, na przykład w dziedzinie techniki laserowej i po-

miaru luminescencji. Zgodnie z naszą strategią należy koncentrować się w branżach 

pionierskich, ponieważ właśnie tam oprócz posiadania niezbędnej wiedzy specjalistycznej, 

konieczna jest elastyczność, prędkość i wytrwałość o bardzo szerokim spektrum działania.  

„Stworzenie czegoś nowego przekracza znacznie granice zwykłych czynności. Stanowi to 

pasję!“ (Walter Braumandl, prezes Sensor Instruments GmbH). Powstają przy tym produkty  

o polepszonych właściwościach, ale także zupełnie nowe. „Zwłaszcza pozytywne opinie 

naszych klientów mobilizują nas zawsze do podejmowania kolejnych wyzwań i podołania im. 

Tym bardziej cieszy to nas, że obecnie ten wysiłek został dostrzeżony otrzymując nagrodę TOP 

100 w dziedzinie innowacji” mówi Walter Braumandl bez chełpliwości. 
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Aby wszyscy kandydaci ubiegający się o nagrodę mieli równe szanse, Pieczęć przyznawana 

jest w trzech kategoriach wielkości zatrudnienia: do 50, 51 do 200 i powyżej 200. Do konkursu 

zgłosiło się 436 przedsiębiorstw, 294 odniosło sukces i znalazło się wśród tegorocznych 

laureatów TOP 100 (maksymalnie 100 w odpowiedniej klasie). 

„Jak bardzo ukierunkowane jest przedsiębiorstwo na innowację? Jak konsekwentnie postępują 

jego struktury, aby uzyskać wyznaczony cel? Badamy to dokładnie w przypadku konkursu TOP 

100“, wyjaśnia prof. dr Nikolaus Franke, dyrektor naukowy TOP 100. „Najlepsze firmy 

innowacyjne średniej wielkości otrzymują Pieczęć. Dowodzi to, że są wyśmienicie 

przygotowane do sprostania swoim przyszłym wyzwaniom.“ 

W dniu 24 czerwca pojawiła się druga okazja do świętowania: we Frankfurcie nad Menem 

spotkali się przedstawiciele najlepszych firm innowacyjnych w roku 2022 w celu uczestniczenia 

w ceremonii przyznania nagród w Deutschen Mittelstands-Summit, aby przyjąć gratulacje od 

Ranga Yogeshwar. Dziennikarz naukowy jako mentor towarzyszy konkursowi innowacyjnemu 

już od jedenastu lat. 

 

TOP 100: konkurs 
 
Od roku 1993 compamedia przyznaje dla średniej wielkości przedsiębiorstw wyróżnienie Pieczęć- TOP 
100 za szczególne zaangażowanie w dziedzinie wprowadzania procesów innowacyjnych i za uzyskiwanie 
z tego tytułu ponadprzeciętnych sukcesów. Przewodnictwo naukowe od roku 2002 znajduje się w rękach 
prof. dr Nikolausa Franke. Prof. dr Nikolaus Franke jest założycielem Instytutu Przedsiębiorczości oraz 
Innowacji Uniwersytetu Ekonomicznego w Wiedniu Jako laureat 25 wyróżnień naukowych i z ponad 200 
publikacjami należy do światowej czołówki przedstawicieli zajmujących się badaniami działalności w 
dziedzinie wprowadzania innowacji. Mentorem TOP 100 jest dziennikarz naukowy Ranga Yogeshwar. 
Partnerem projektu jest Towarzystwo Fraunhofera Wspierania Badań Stosowanych oraz Stowarzyszenie 
średnich przedsiębiorstw BVMW. Magazyny: manager magazin i impulse towarzyszą procesowi oceny 
oraz kwalifikowania przedsiębiorstw jako partnerzy medialni. Więcej informacji znajduje się na stronie: 
www.top100.de. 
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