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Sensoneo získalo ocenenie Mission Award za inovácie v oblasti 

dôležitých spoločenských výziev   

Bratislava, 4th of December, 2017 
 

Spoločnosť Sensoneo, popredný poskytovateľ riešení zameraných na 
efektívnu správu odpadov, získala cenu Mission Award, ktorá oceňuje 
spoločnosti za prínos v inováciách, ktoré sa týkajú dôležitých 
spoločenských výziev. Ocenenie bolo odovzdané počas konferencie 
Future Now 2007.   
 
Tri inšpiratívne spoločnosti boli nominované na ocenenie, ktoré reflektuje úsilie a príspevok k výzvam, 
ktoré sa týkajú dôležitých sociálnych tém. Corvus vyvíja set aplikácií, ktoré sprístupňujú dotykové 
androidové telefóny osobám so zrakovým postihnutím. Mentegram je globálny poskytovateľ riešení 
a nástrojov zameraných na mentálne zdravie.  
 
Porota pozostávajúca zo skúsených podnikateľov, riaditeľov rešpektovaných spoločností a filantropov za 
zhodla v rozhodnutí oceniť spoločnosť Sensoneo – globálneho poskytovateľa riešení pre efektívnu správu 
odpadov, ktoré umožňujú manažovať odpad nákladovo efektívne, s väčším ohľadom na životné prostredie 
a životnú úroveň občanov.   
 
“Sme veľmi šťastní, že sme boli ocenení takouto cenou. Smart nástroje majú potenciál skutočne revolučne 
zmeniť súčasný prístup k manažovaniu odpadu a priniesť do celého procesu viac efektivity a 
environmentálneho povedomia. Veľmi nás teší, že naše riešenie kombinuje pozitívny environmentálny 
dopad so skvelou obchodnou príležitosťou. Veríme, že toto je kľúč, ktorý umožňuje Sensoneu presadiť sa 
a globálne uspieť,” vyjadril sa Lubos Tuma, výkonný riaditeľ spoločnosti Sensoneo.  
 
Ocenenie bolo vyhlásené počas konferencie Future Now, ktorá sa uskutočnila 1.12.2017 v Národnom 
divadle v Bratislave. Future Now je jednodňová výročná konferencia, ktorá je zameraná na technologickú 
transformáciu súčasného sveta a prepája inovátorov s investormi a biznis lídrami.   
 
 

 
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.  

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 
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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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