Aruba Cloud przedstawia We START you UP, międzynarodowy
program dla startupów wykorzystujących usługi w chmurze
Oferowany przez Aruba Cloud nowy program wsparcia i szkoleń potrwa trzy lata i ma pomóc nowym
firmom w rozwoju działalności. Jego głównym elementem jest przekazanie startupowi doładowania konta
na platformie Aruba Cloud na kwotę nawet do 200 tysięcy złotych, do spożytkowania na usługi w chmurze.

Warszawa, 22 lutego 2017 r. – Aruba Cloud (www.arubacloud.pl), firma należąca do grupy Aruba i jeden z
czołowych dostawców usług chmurowych na świecie, przedstawia nowy program We START you UP,
którego celem jest wsparcie innowacyjnych startupów w rozwoju działalności.
Dobry początek ma kluczowe znaczenie. W trakcie uruchamiania startupu zaplanowanie infrastruktury IT
w taki sposób, by firma mogła poradzić sobie z wyzwaniami wynikającymi ze stałego rozwoju działalności,
przynosi jej ogromne korzyści. W związku z tym firma Aruba Cloud zdecydowała się zaoferować
najbardziej perspektywicznym startupom najlepszą technologię chmurową oraz możliwość nawiązania
trzyletniej współpracy. W jej ramach przekaże doładowanie konta na platformie Aruba Cloud o wartości
nawet 200 tysięcy złotych oraz będzie świadczyć usługi wsparcia technicznego, jak też zapewniać szereg
dodatkowych korzyści.
Program We START you UP powstał w oparciu o informacje zwrotne, uzyskane podczas ostatniej edycji
„Aruba Cloud Startup Program”. Nowa inicjatywa została przygotowana tak, by uzupełniać i rozwijać
wcześniejszy program dla młodych przedsiębiorców. Można ją podzielić na cztery różne etapy:
Szkolenia: dni szkoleniowe i webinaria, które mają na początku pomóc nowym firmom zrozumieć, w jakim
zakresie rozwiązania w modelu cloud mogą wspierać prowadzenie działalności, a następnie zapoznać
przedsiębiorców z narzędziami chmurowymi umożliwiającymi dalszy rozwój biznesu. Okres
wprowadzający można podzielić na kilka etapów, w których udział wezmą również partnerzy Aruba Cloud
z inkubatorów przedsiębiorczości.
Etap START: to pakiet wstępny, w ramach którego startupy uzyskują możliwość darmowego doładowania
konta na platformie Aruba Cloud w wysokości 12 tysięcy złotych rocznie przez okres trzech lat. Dodatkową
korzyścią jest bieżące wsparcie szkoleniowe.
Dzień prezentacji (Pitch Day): to wydarzenie, podczas którego młode firmy będą miały okazję
zaprezentować się ekspertom Aruba Cloud i porozmawiać z nimi o własnych pomysłach na skuteczne
wykorzystanie zasobów chmurowych. Ten etap jest szansą na przejście do fazy „Up”, skierowanej do
startupów o rzeczywistym potencjale rozwojowym i skorzystanie z pełnego pakietu korzyści.
Etap UP: to pakiet pomyślany z myślą o projektach, które podczas „dnia prezentacji” zostały uznane za
najbardziej perspektywiczne w zakresie rozwoju wspartego usługami w chmurze na platformie Aruba
Cloud (w ramach rozwiązań przekazanych bezpłatnie do tego momentu przez organizatora). W tym etapie
startup będzie mógł rozszerzyć użytkowane zasoby w chmurze o najmocniejsze rozwiązania klasy
korporacyjnej (Enterprise Level Architecture), wykorzystując tym samym pełny potencjał swojego modelu
biznesowego. Dotarcie do tej fazy pozwala otrzymać doładowanie konta na platformie Aruba Cloud o
wartości maksymalnej 200 tysięcy złotych, które można wykorzystać przez okres 24 miesięcy. Dodatkowo
startup może korzystać z porad i wsparcia architektów rozwiązań chmurowych firmy Aruba Cloud.

„W przypadku młodych firm o innowacyjnym modelu technologicznym rozwiązania chmurowe mogą
stanowić źródło ogromnego przyspieszenia rozwojowego. Właśnie dlatego naszym głównym celem jest
zaoferowanie posiadanej wiedzy oraz narzędzi, by technologia nie była już problemem mogącym
spowolnić model biznesowy o potencjale szybkiego rozwoju” – zauważył Stefano Sordi, dyrektor ds.
marketingu w firmie Aruba. „Chcemy udostępnić startupom technologię, która zagwarantuje najwyższy
poziom usług w oparciu o nasz model chmurowy, przejmując ciężar związany z zarządzaniem centrami
danych i infrastrukturą, a zostawiając firmie czas i zasoby pozwalające jej skupić się na własnym rozwoju”.
Program został już uruchomiony i jest dostępny dla startupów z Polski i całego świata. Więcej informacji o
tej inicjatywie oraz lokalnym wsparciu można znaleźć na stronie www.arubacloud.pl
Domena o rozszerzeniu .cloud, również zarządzana przez grupę Aruba, obchodzi pierwszą rocznicę
wprowadzenia na rynek. Z tej okazji Aruba Cloud postanowiła zaoferować dodatkową premię w postaci
jednorazowo wypłacanych 4 tysięcy złotych wszystkim firmom, biorącym udział w programie We START
you UP, które zdecydują się użyć .cloud jako głównej domeny dla prowadzonej działalności. Domena
najwyższego poziomu (TLD) .cloud wciąż cieszy się popularnością – w pierwszym roku zarejestrowano
około 100 tys. nowych domen w ponad 150 krajach. Do użytkowników tego adresu należą specjaliści ds.
rozwiązań chmurowych, a także innowacyjne przedsiębiorstwa i startupy, jak na przykład FoodCloud
(www.food.cloud). Jest to zaangażowane społecznie przedsiębiorstwo, z siedzibami w Irlandii i Anglii,
które pomaga wielkim sieciom supermarketów w wydajnym zarządzaniu nadwyżkami żywnościowymi
poprzez ich redystrybucję wśród organizacji dobroczynnych. Więcej informacji o domenie .cloud można
znaleźć na stronie www.get.cloud.
Więcej informacji o programie We START you UP i innych programach Aruba Cloud można znaleźć na
stronie: https://www.arubacloud.pl/program-aruba-cloud-startup/wprowadzenie.aspx

***
Informacje o Aruba Cloud
Aruba Cloud, należąca do grupy Aruba, jest czołowym dostawcą rozwiązań chmurowych. Usługi
oferowane w przez Aruba Cloud obejmują kompleksowy asortyment rozwiązań chmurowych dla klientów
z całego świata. Dzięki sieci sześciu centrów danych (w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Francji, Włoszech i
Czechach), Aruba Cloud oferuje swoim klientom szereg usług i rozwiązań odpowiadających na ich potrzeby
niezależnie od skali działalności. Do klientów firmy należą osoby pracujące w domu, startupy, małe i
średnie przedsiębiorstwa oraz duże korporacje. Rozwiązania Aruba Cloud opierają się na trzech rodzajach
usług chmurowych: wirtualnych serwerach w chmurze (VPS SSD), chmurze publicznej (Public Cloud) oraz
chmurze prywatnej (Private Cloud), a także szeregu innych narzędzi, w tym do tworzenia kopii zapasowych
danych w chmurze.
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