
FORMA PRAWNA

spółka publiczna (NYSE: VRT)

PRZYCHODY

5 mld USD 
 (rok 2021) 

SIEDZIBY

Globalna: Columbus, Ohio, USA
Regionalne: Chiny, Indie,  
Filipiny i  Włochy

PRACOWNICY

~24 000 na całym świecie

NAJWAŻNIEJSI KLIENCI

Alibaba, Alstom, America 
 Movil, AT&T, China Mobile, 
Equinix, Ericsson, Reliance, 
 Siemens, Telefonica, Tencent, 
 Verizon, Vodafone

NAJWAŻNIEJSZE FAKTY

Vertiv.pl 1050 Dearborn Drive, Columbus, Ohio 43085, USA.

Zapewniamy ciągłość działania 
kluczowych  aplikacji 

INFORMACJE O VERTIV

Prawie wszystkie aspekty naszego życia wiążą się z wykorzystaniem technologii. Korzystamy z niej w życiu 
codziennym, zarówno w trakcie pracy, jak i podczas odpoczynku. Komunikacja i korzystanie z danych stały się 
fundamentem naszego społeczeństwa. Decydują o postępie ludzkości. Vertiv uważa, że rosnący popyt na dane 
można zaspokajać, kierując się pasją i innowacyjnością. 

Jako eksperci branży współpracujemy z naszymi Klientami w planowaniu i budowaniu infrastruktur przyszłości. 
Łączymy sprzęt, oprogramowanie, analitykę i usługi, zapewniając ciągłość działania kluczowych aplikacji 
naszych klientów, ich optymalną wydajność i rozwój w miarę wzrostu potrzeb biznesowych. 

Centra danych: Hiperskali/chmurowe, kolokacyjne i brzegowe
Sieci komunikacyjne: duże stacje bazowe, centrale, małe stacje bazowe, centra danych
Obiekty komercyjne i przemysłowe: służba zdrowia, produkcja, kolej i transport masowy, wytwarzanie energii 
oraz wydobycie ropy i gazu

Oferta*

Infrastruktura  
krytyczna 
i rozwiązania

Zintegrowane 
rozwiązania szaf 
rackowych

Usługi i części 
zamienne

Szeroki asortyment rozwiązań z zakresu 
zasilania, klimatyzacji precyzyjnej, 
infrastruktury IT i edge oraz usługi

*według przychodów

*Zasięg

Ameryka Płd.  
i Płn.

EMEA

Azja i Pacyfik

Globalny i ugruntowany zasięg  
oraz sieć dostaw

Rynki docelowe*

Centrum danych

Komunikacja

Handel i przemysł 

Klienci działający w krytycznych 
branżach na całym świecie

58% 44% 70%29% 32%
10%

13% 24%

20%

https://www.linkedin.com/company/vertiv/
https://www.youtube.com/vertiv
https://twitter.com/Vertiv
https://www.facebook.com/vertiv/
https://www.instagram.com/vertiv/
https://www.vertiv.com/en-us/about/news-and-insights/vertiv-blog/#/


NASZE MARKI

Avocent® 
Zarządzanie IT

Cybex™
Zarządzanie IT 

Energy Labs
Klimatyzacja obiektów 
komercyjnych i przemysłowych

E+I Engineering Group
Rozdzielnice elektryczne, moduły 
zasilające, zarządzanie energią

Geist™
Listwy PDU do montażu w szafie

Albér™
Monitorowanie akumulatora

Liebert®
Zasilanie prądem przemiennym 
i klimatyzacja precyzyjna

NetSure™
Zasilanie prądem stałym

Vertiv.pl 1050 Dearborn Drive, Columbus, Ohio 43085, USA.

©2022 Vertiv Group Corp. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nazwa Vertiv™ 
i logo Vertiv są znakami handlowymi lub zastrzeżonymi znakami 
handlowymi Vertiv Group Corp. Dokładamy wszelkich starań, aby 
informacje zawarte w niniejszym dokumencie były kompletne i dokładne. 
Firma Vertiv Group Corp. nie ponosi jednak odpowiedzialności za szkody 
spowodowane wykorzystaniem powyższych informacji, ani za błędy lub 
braki w tekście. Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia. 

W Vertiv uważamy, że rosnące zapotrzebowanie na przetwarzanie 
danych można zaspokajać, kierując się pasją i innowacyjnością. 

NASZ CEL

NASZA OBECNOŚĆ

Architects of ContinuityTM

AMERYKA PŁD. I PŁN.
Zakłady produkcyjne i montażowe   10
Centra serwisowe   ponad 170 
Terenowi technicy serwisowi   ponad 1500 
Działy wsparcia technicznego   ponad 100 
Centra obsługi klientów/laboratoria   5

GLOBALNA OBECNOŚĆ 
Zakłady produkcyjne i montażowe   23
Centra serwisowe   ponad 290 
Terenowi technicy serwisowi   ponad 3300 
Działy wsparcia technicznego   ponad 250 
Centra obsługi klientów/laboratoria   14

EUROPA, BLISKI WSCHÓD I AFRYKA
Zakłady produkcyjne i montażowe   9
Centra serwisowe   ponad 65 
Terenowi technicy serwisowi   ponad 620 
Działy wsparcia technicznego   ponad 75 
Centra obsługi klientów/laboratoria   5

AZJA-PACYFIK I INDIE
Zakłady produkcyjne i montażowe   4
Centra serwisowe   ponad 55 
Terenowi technicy serwisowi   ponad 1190 
Działy wsparcia technicznego   ponad 70 
Centra obsługi klientów/laboratoria   4

https://www.linkedin.com/company/vertiv/
https://www.youtube.com/vertiv
https://twitter.com/Vertiv
https://www.facebook.com/vertiv/
https://www.instagram.com/vertiv/
https://www.vertiv.com/en-us/about/news-and-insights/vertiv-blog/#/

