
Wysokie miejsce firmy SiTime 

w prestiżowym rankingu Technology Fast 
500™ 2012 Deloitte’a   

 

SUNNYVALE, Kalifornia – 14.11.2012 – Firma SiTime, wytwórca 
analogowych półprzewodników rewolucjonizujący rynek rozwiązań zegarowych, 

poinformowała, że została uznana przez firmę Deloitte za jedną z najszybciej 

rozwijających się firm, które zajmują się produkcją podzespołów 
półprzewodnikowych, w Ameryce Północnej. 

W przeprowadzonym rankingu Technology Fast 
500™ 2012 zajęła 38. miejsce. Badanie objęło 

firmy z obszarów nowych technologii, mediów, 
telekomunikacji, a także nauk przyrodniczych 

obecne w Ameryce Północnej. Do finałowej części 
badania przeszło 500 firm. Zwycięzcy nagrody 

Technology Fast 500 zostali wybrani na podstawie 
procentowego wzrostu przychodów w ciągu roku 

fiskalnego, w latach 2007-2011. Przychody firmy 
SiTime zwiększyły się w ciągu tego okresu 

o 3853%. 

 

„Innowacyjne technologie krzemowe MEMS 
i analogowa firmy SiTime zmieniają oblicze 

wartego 6 miliardów dolarów przemysłu rozwiązań zegarowych. Nasze 

produkty oferują niedoścignione osiągi, niezawodność oraz elastyczność. 
W dodatku dokładamy wszelkich starań, aby były dostępne w jak 

najkorzystniejszej cenie. Wymienione wyżej zalety skłaniają największe firmy 
ze świata elektroniki do szybkiego wdrażania rozwiązań opracowanych przez 

firmę SiTime,” powiedział Rajesh Vashist, dyrektor naczelny firmy SiTime. 
„Jesteśmy zaszczyceni tym, że zostaliśmy uznani za jedną z najszybciej 

rozwijających się firm zajmujących się produkcją półprzewodników w Ameryce 

Północnej. W tym miejscu chcielibyśmy podziękować naszym klientom 
i pracownikom, bez których wygranie tej prestiżowej nagrody nie byłoby 

możliwe.” 

„Jesteśmy dumni, że możemy uhonorować firmy wymienione w rankingu 
Technology Fast 500™ 2012. Jednocześnie pragniemy pochwalić je za sposób, 
w jaki się rozwijają,” powiedział Eric Openshaw, wiceprezes w Deloitte LLP oraz 

szef pionu Technologii U.S., Mediów i Telekomunikacji (TMT). „Nagrodzone 

w rankingu firmy pozostawiły w tyle swoją konkurencję i na nowo zdefiniowały 
ramy prowadzenia współczesnego biznesu.” 

„Działalność obecnych na liście rankingowej firm cechuje gwarancja 
innowacyjności, kreatywności oraz wysoka kultura biznesowa,” powiedział Bill 

Ribaudo, partner firmy Deloitte & Touche. „W konsekwencji, firmy te doskonale 
radzą sobie w wymagających środowiskach ekonomicznych. Nagroda jest 

http://www.sitime.com/undefined/


wyrazem uznania dla kierownictwa i pracowników firmy SiTime za imponujące 

dokonania.” 

   

 
Zapraszamy do składania zapytań - przygotujemy satysfakcjonującą Państwa ofertę! 
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