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Strona główna › Biznes laboratoryjny

Wrocław siedzibą nowego centrum
badawczo-rozwojowego
Dolby Laboratories, Inc. zdecydowało się otworzyć nowe centrum badawczo-rozwojowe
w kompleksie Green Towers we Wrocławiu.
Firma brała pod uwagę różne miasta Europy Środkowej. Wrocław wygrał nie tylko ze względu na
swoją świetną lokalizację, czy też uhonorowanie tytułem Europejskiej Stolicy Kultury 2016. Jednym
z głównych powodów wybrania Wrocławia na siedzibę centrum R&D była renoma Politechniki
Wrocławskiej, która jest znana z wypuszczania ze swoich murów zdolnych i znakomicie
przygotowanych do zawodu inżynierów. Nie bez znaczenia była także wielkość miasta (czwarte
miasto pod względem wielkości w Polsce) oraz dobre połączenia komunikacyjne.
Wrocław to duże centrum kulturalne i biznesowe, w którym cały czas poszerza się również rynek
R&D. Rynek ten wspiera wielu liderów technologicznych, do których zaliczają się także partnerzy
Dolby Laboratories.
Na początku wrocławski zespół Dolby „będzie zajmował się pomocą (…) klientom w udostępnianiu

najlepszych wrażeń rozrywki na najnowszych urządzeniach mobilnych, w komputerach PC, tabletach,
telewizorach oraz set-top-boxach” - poinformował Mike Rockwell, Executive Vice President of the
Products and Technology w Dolby Laboratories. Nowopowstałe centrum będzie także aktywnie
uczestniczyło we wspieraniu partnerów Dolby z całego świata.
Pan Rafał Dutkiewicz, prezydent Wrocławia, wyraża niezwykłe zadowolenie z decyzji lokalizacyjnej
Dolby. Podkreśla, że Wrocław bezustannie się rozwija, dzięki czemu coraz częściej renomowane,
globalne firmy wybierają go na swoją siedzibę.
Założona w 1965 roku firma Dolby Laboratories (NYSE: DLB) jest znana na całym świecie jako
dostawca najwyższej jakości technologii audio i dźwięku surround, a spółka Dolby Wrocław będzie
jednym z trzydziestu oddziałów na całym świecie. Do ich zadań należy przede wszystkim
dostarczanie nowatorskich rozwiązań na rynek rozrywki kinowej, domowej, muzycznej i mobilnej.
Przegląd opracowany na podstawie artykułu zamieszczonego na portalu wnp.pl „Dolby Laboratories
otwiera we Wrocławiu centrum R&D”
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