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Tanácsadás

A RowanHill Global egy európai központú cég, amely  partnerei 
révén az összes kontinensen kifejti tevékenységét. 

Cégünk információs csomópont (hub) és nemzetközi projekt 
menedzsment szervezet.

Befektetés

Tanácsadás
Képviselet és 
cég 
menedzsment

Piacra
lépés
támogatása

Projekt
menedzs-
ment

Közös vállalat 
létrehozása

Innováció 
és információ



A RowanHill Global leányvállalatai útján innovációs és
mérnöki szolgáltatásokat nyújt, informatikai
rendszerek integrációját végzi és innovációs
termékfejlesztést lát el (pl. folyamatban az új
működési elvű intelligens klímarendszer egyetemi
partnerrel).

Az idei évtől szerepet vállal a telekommunikációs
szolgáltatások nyújtásában és napenergiát hasznosító
erőművek tervezésében.
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KÜLDETÉS
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Know-how 
transzfer

Nemzetközi tudás 
behozatala a projektbe

Kreatív magyar 
innováció kivitele

KÜLDETÉS
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testreszabott Smart City megoldások

programalkotás
mi a hasznos és fontos az adott városnak

QUICK WIN
Információ és visszacsatolás a 

városvezetésnek  helyi közösségről, amelynek az 

érdekében a várost irányítja, fejleszti

SZEREPÜNK A KLASZTERBEN

rendszerintegráció

gyengeáramú szolgáltatások nyújtása

napelemes erőművi rendszerekkel 

kapcsolatos mérnöki tanácsadás
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meglevő források hatékony kihasználása

új pályázati források

pénzügyi megtérülés és fenntarthatóság

SZEREPÜNK A KLASZTERBEN

Finanszírozás
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KI AKAR VÁLTOZÁST?

KI AKAR MEGVÁLTOZNI? 

Rendszerintegrációs tudást
képviseljük
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Információs 

Technológia

Megújuló 
Energia

Távközlés és 

rendszer integráció

Nemzetközi 

Kereskedelem

Innováció

IPARÁGI FÓKUSZ (JELLEG)



Rendszerintegráció
megvalósításához szükség van: 

Infrastruktúrákra

Kompetenciákra

Szolgáltatásokra

Szocioekonómiai és technológiai tényezők az

elősegítői a folyamatnak
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Piacképes 
termék

Partner keresés
Piacra lépés 
támogatása

Cég fejlesztés

Finanszírozás

Pályázat keresés/
menedzsment

Üzleti 
tanácsadás

Adminisztratív 
szolgáltatások

Jogi 
tanácsadás

Partnerek és tanácsadó

ÉRTÉKLÁNC



• Last mile navigation 

• Helyzetfelmérés

• Városfejlesztési szervezettel együtt a projektötlet
tervezés

• Dashboard tervezés

• Publikus portál tervezése

• Adattárházzal együttműködő modell összeállítása

• Biztonságtechnikai tervezés a projektötlet
részeként

PÁLYÁZÓK RÉSZÉRE NYÚJTJUK
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Portfoliónkban elsősorban IT, biotechnológia,
biztonságitechnikai és fenntartható környezethez
köthető innovatív mérnöki terméket előállító
partnerek vannak.
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PARTNEREINK
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KÖSZÖNJÜK A FIGYELMET!

Barna-Lázár Zoltán és Lukács László 

“20 év tapasztalatát 20 év alatt lehet összeszedni!”- by Luky


