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Sensoneo bolo zaradené medzi top 15 slovenských scale-upov 

Bratislava, 20. december 2017 
 

Spoločnosť Sensoneo, popredný poskytovateľ riešení zameraných na 
efektívnu správu odpadov, bola zaradená do reportu Challengers 2017, 
ktorý predstavuje 15 najrýchlejšie rastúcich slovenských spoločností.   
 
Neulogy, jeden zo stredoeurópskych lídrov v oblasti poskytovania komplexných konzultačných 
poradenských služieb pre výskum, vývoj, transfer technológií a komercializáciu, spolu s EIT Digital, 
poprednou európskou organizáciou zameranou na digitálnu inováciu a podnikateľské vzdelávanie, a SAPIE 
(Slovenská aliancia pre inovatívnu ekonomiku), popredným fórom pre digitálnu ekonomiku a inovácie na 
Slovensku, spojili sily, aby vytvorili report o slovenských top scale up firmách a rastúcom inovačnom 
ekosystéme – Challengers report 2017.  
 
Správa Challengers 2017 poskytuje prehľad vybraných 15 slovenských spoločností, ktorým sa rýchlo 
podarilo medzinárodne škálovať a vysvetľuje faktory, ktoré k tomuto rastu viedli. Prvá časť správy 
pojednáva o definíciách, metodológii a výberových kritériách:  
 

- Spoločnosť so slovenským zakladateľom 
- Dobre nastavený a overený obchodný model 
- Ročný obrat najmenej 150.000 eur 
- Obchodný model, ktorý je jednoducho škálovateľný do ďalších krajín 
- Inovatívne produkty a služby, ktoré menia doterajšie postupy a zvyklosti 
- Spoločnosť s 10 a viac zamestnancami  

 
Druhá časť poskytuje detailné informácie o konkrétnych spoločnostiach – predstavuje ich profily, riešenia, 
oblasti, v ktorých pôsobia, obchodné modely, kľúčové trhy, počet zamestnancov atď.  Správa je doplnená 
o pohľady, názory a poznámky kľúčových odborníkov slovenskej inovačnej scény a start-upového 
ekosystému, zakladateľov úspešných slovenských spoločností a riaditeľov renomovaných medzinárodných 
spoločností.   
 
“Sme veľmi hrdí, keď vidíme Sensoneo na zozname top 15 slovenských scale-upov. Je to potvrdenie o tom, 
že náš obchodný model je nastavený správne a naše riešenie prináša zákazníkom revolučné benefity. 
Budeme naďalej pokračovať v transformácii odpadového manažmentu na smart odpadový manažment, a 
veríme, že naši zákazníci a partneri to ocenia,” vyjadril sa k zaradeniu do Challengers 2017, riaditeľ 
spoločnosti Sensoneo Ľuboš Tuma  
 
 

 
Sensoneo je globálny poskytovateľ komplexných riešení pre manažment odpadov, ktoré umožňujú mestám a 
spoločnostiam optimalizovať náklady, zvyšovať ohľaduplnosť k životnému prostrediu a zlepšovať kvalitu života.  

 

https://issuu.com/madeinzemplin/docs/neulogy-report-pages
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Prostredníctvom svojej unikátnej inteligentnej technológie pre odpadový manažment Sensoneo radikálne mení 
spôsob manažovania odpadu. Riešenie kombinuje unikátne ultrazvukové Smart senzory (Single, Double, Quatro 
a Micro senzor, ktorý je aktuálne vo fáze patentovania), ktoré monitorujú odpad so sofistikovaným softvérom (Smart 
Analytics, Smart Route Planner a Smart Management System), čo mestám a spoločnostiam umožňuje robiť 
strategické rozhodnutia na základe reálnych dát a optimalizovať odpadovú zvozovú logistiku. Vo výsledku tak riešenie 
prináša minimálne 30 percentné zníženie celkových nákladov na zvoz odpadu a približne 60 percentné zníženie 
výfukových exhalátov v mestách.  

Sensoneo inteligentné riadenie odpadov zaujalo mestá a firmy po celom svete a riešenie je nasadené v početných 
lokáciách v Európe, Severnej Amerike, Južnej Amerike, Strednom východe, Austrálii a na Novom Zélande. Pre viac 
informácií o tom, ako vám môže Sensoneo pomôcť riadiť odpad inteligentnejšie, navštívte www.sensoneo.com. 
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