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Inżynierska firma z branży 
Lighting Design szuka inwestora strategicznego 

 

Zbudowaliśmy uznaną pozycję w zakresie projektów oświetlenia i realizacji na rynku 
polskim i europejskim. Mamy opracowane autorskie systemy zaawansowanych 
instalacji oświetleniowych LED HUMAN LIGHT, posiadamy unikatowe  oprawy 
oświetleniowe do aranżacji biur i sal konferencyjnych oraz komponenty LED 
najwyższej jakości światowej (np. CRI 97,5). 

Szukamy partnera strategicznego, który zainwestuje w rozwój infrastruktury firmy, 
a także umożliwi nam pozyskanie funduszy unijnych na rozwój innowacyjnych 
technologii, opracowanie know-how i opatentowanie  autorskich produktów. Dzięki 
inwestycji dotrzemy z produktami opatrzonymi certyfikatami unijnymi 
dedykowanymi branży stomatologicznej w Polsce i Europie. 

Nasza firma to ambitny Zespół, który sukcesywnie rozwijamy. By precyzyjnie  
określić  kierunki  rozwoju naszej firmy w najbliższym  czasie, zleciliśmy to zadanie 
profesjonalnej agencji doradczej.  Zaczynamy działać  według opracowanej strategii 
rozwoju marki.  

Trzon wykonawczy naszego zespołu to doświadczeni  inżynierowie  -  nawet z 20-
letnią pasją oświetlania. Podjęliśmy współpracę ze specjalistą od PR i promocji marki 
oraz jedną z najlepszych w regionie firm pozycjonujących SEO. Do nowych wyzwań 
napędza nas synergia młodości i doświadczenia. 

    

Jesteśmy ambitni, mamy klarowną misję  i pracujemy w oparciu o z góry założone 
wartości. Chcemy uruchomić produkcję atrakcyjnych opraw dla 
wielkopowierzchniowych obiektów. Współpracujemy z architektami od wielu lat przy 
aranżacjach świetlnych i przynosi to zawsze fantastyczne rezultaty.  Współpraca 
rozrosła się ponad Polskę i powstały inwestycje w Niemczech, Szwecji, Indonezji i 
Nowym Yorku. 
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Planujemy  utworzyć Akademię Światła dla 
absolwentów Politechniki wydziałów architektury i 

techniki świetlnej oraz chcących poznać tajniki sztuki – elektroinstalatorów.  

Wiemy, że możemy liczyć na coraz większe realizacje świetlne, bo mamy duże  
zaufanie inwestorów, kooperantów i podwykonawców oraz pozytywne referencje 
z wielu lat działalności.  

Od 10 lat wprowadzamy nową generację systemów LED – najbardziej  
profesjonalnych i wyznaczamy nowe standardy podświetlania sufitów napinanych 
Barrisol na rynku polskim i zagranicznym. Nasze najstarsze  instalacje  oświetleniowe 
LED świecą bezawaryjnie od 10 lat. 

    

Od 22 lat przekonujemy naszych klientów do profesjonalnych rozwiązań oświetlenia 
z inteligentnym sterowaniem. Nasza wiedza i doświadczenie z zakresu 
zastosowania światła pozwala optymistycznie patrzeć  w przyszłość  i planować 
następny rozdział historii "Inspiracji Światłem".   

Obecnie 4 filary naszej firmy to: LS-Lighting Solution, BL-BarrisolLighting, DL-
DynamicLighting (aranżacje i animacje światłem LED  - scenografie  RGB w scenach) 
oraz OPTI Semiconductors - Produkcja i wdrażanie wysokiej jakości komponentów 
LED. 

Planujemy prezentować unikalne rozwiązania oświetleniowe  na  eventach  z 
architektami w Polsce, na targach branżowych: hotelarsko-gastronomicznych, 
branży horeca, budma, medycznych  oraz we Frankfurcie i Włoszech. Będziemy dążyć 
do zdobywania nagród na targach za modele opraw i wdrażane technologie. 
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KOGO SZUKAMY? 

Oferta  skierowana jest do  osób z ambicjami współtworzenia dużej firmy z 
wartościami,  widocznej wkrótce na rynku polskim i europejskim. 

Szukamy Inwestora/Inwestorów, lub Wspólnika/Wspólników z wkładem min. 500 
tys. zł lub jego wielokrotnością. Zapraszamy jedynie osoby poważnie 
zainteresowane i najlepiej z branży  hurtowni elektroinstalacyjnych / aranżacji i 
wykończenia wnętrz lub podobnych. Doinwestowanie umożliwi nam szybszy rozwój, 
wykorzystanie potencjału biznesu związanego z technologiami oświetlenia LED oraz 
pomoże nam wyróżnić się na tle konkurencji , by pomagać Klientom, którzy wybiorą  
naszą markę.  

Marka  INSPIRACJE ŚWIATŁEM to nie tylko  profesjonalna wiedza w projektowaniu 
aranżacji świetlnych, ale również gwarancja doboru najwyższej jakości produktów. 
Mamy przygotowane własne katalogi do oświetlenia  architektonicznego  biur i 
urzędów, a także  miejsc użyteczności publicznej (zakładka: nasze katalogi) Pieniądze 
pozyskane od partnera zainwestujemy między innymi w wypromowanie marki 
nowych, dobrej jakości produktów wśród architektów, projektantów i inwestorów. 
Również do prezentacji  całej, bardzo atrakcyjnej  oferty, druku katalogów  i 
uruchomienia dużej sprzedaży w internecie i  showroomie  sprzedażowym.   

Jesteś zainteresowany? 

Dzwoń do: Krzysztof Nowakowski, tel.513052620, pisz: biuro@inspiracjeswiatlem.pl 
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Co dajemy?  

 Oświetlenie użyteczne - biura, urzędy, domy, rezydencje, LUMIER Barrisol 

 Oświetlenie dekoracyjne  - oświetlenie LED i LED RGB, LUMIER Barrisol 

 Oświetlenie dynamiczne - efektowe (wnętrza sal restauracyjnych, iluminacje) 

 Oświetlenie zewnętrzne (iluminacje budynków, konstrukcji) 

o Iluminacje budynków zabytkowych, obiektów sakralnych i nowoczesnych 

o Podświetlanie sufitów napinanych Barrisol wraz ze sterowaniem (projekt, 

dostawa i doradztwo montażu, programowanie na inwestycji scen 

świetlnych) 

Co dostaje Klient? 

Wszyscy Klienci 

 Bardzo dobrą jakość – absolutny brak reklamacji przez staranne przygotowanie 

projektu i sprawdzenie produktów używanych do jego realizacji 

 Energooszczędność – obniżenie kosztów eksploatacji 

 5 lat gwarancji na każdy projekt 
 

Architekci 

 Może uzupełnić swój projekt o jakościowe oświetlenie i stworzyć kompleksowy 

projekt – od aranżacji wnętrza z pomocą farb, mebli i dodatków wzbogacony 

dodatkowo o  aranżację świetlną - poszerza wachlarz usług i rośnie jego autorytet 

w oczach klienta wzrasta 

 Kosztorys instalacji oświetleniowej - projekt zgodny z normami, restrykcyjnymi 

przepisami odbioru, z uwzględnieniem oświetlenia awaryjnego, poparty 

obliczeniami 

 Może oddelegować nam pracę nad oświetleniem przy jednoczesnym 

skoncentrowaniu  uwagi na  całym projekcie 
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Właściciele hoteli, SPA, sal bankietowych 
 

 Podnosimy atrakcyjność i estetykę ich obiektów -  rośnie prestiż 

 Nasze instalacje świetlne przyciągają i skupiają uwagę nowych klientów 

 Tworzymy światłem klimat i atmosferę 

 Bez konieczności robienia remontu, zmieniamy wystrój – wystarczy wybrać 

odpowiednie oświetlenie 

Jednym z fizycznych przykładów przełożenia aranżacji światłem na wzrost atrakcyjności 
miejsca jest współpraca z upadającą salą bankietową pod Lublinem. Po współpracy z 
panią architekt nad spójnym wystrojem wnętrza, sala bankietowa pozyskała 
zamówienia na rok do przodu. 

Obiekty sakralne 
 

 Dobrze dobrane światło zwiększa doznania duchowe wiernych 

 Podkreślamy walory obiektów sakralnych; stwarzamy zupełnie nowy wymiar 

elewacji i wnętrz poprzez światło 

 Łączymy techniczno-artystyczne umiejętności aranżacji światłem z wiedzą na 

temat symboliki światła i znaczenia poszczególnych elementów budowy w 

obiektach sakralnych. Jest to szczególnie widoczne w kontrze z profanami, 

którzy światłem i oprawami niszczą symbolikę kościoła. 

 

  

 

Klient indywidualny 
 

 Zyskuje prestiżowe wnętrze wywierające wrażenie na znajomych 

 Ma możliwość zabawy światłem i zmieniania atmosfery wokół domu lub wnętrza 

 Wzrasta estetyka jego wnętrza, zyskuje piękny design 

 Oszczędności – możemy wykonać produkt autorski lub importowany przez nas 

po niższej cenie 
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Branża medyczna 
 

 Umożliwiamy osiągnięcie bezstresowej atmosfery w gabinecie 

 Zapewniamy komfort pracy dla lekarzy oraz personelu około medycznego  

 Wzrasta zadowolenie pracowników z miejsca pracy 

 Stomatologom poprzez profesjonalne i dedykowane szczególnie dla nich 

oświetlenie umożliwiamy zadbanie o swój wzrok, który jest głównym narzędziem 

pracy 

Barrisol 
 

 Gwarantujemy bardzo dobrą jakość produktów 

 Dajemy praktyczną wiedzę techniczną (w pełni przygotowany projekt) 

 Gwarantujemy serwis po realizacji projektu 

 Wiedza z zakresu oświetlenia 
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