
Świętujemy 30-lecie działalności w branży pamięci.
Zachęcamy do poznania naszej historii – od 
stworzenia pierwszego produktu po uzyskanie 
pozycji największego producenta 
pamięci na świecie.

W 30-tym roku istnienia firmy Kingston 
oczekujemy jeszcze wielu niezapomnianych 
wydarzeń, które zachowamy dzięki naszym 
doskonałym pamięciom.

2017
i lata kolejne...

HISTORIA ZACHOWANA W NASZYCH

1992 
Jesteśmy numerem jeden! 
Firma Kingston zajmuje 1. miejsce w 
rankingu magazynu Inc.TM dotyczącym 
najszybciej rozwijających się prywatnych 
przedsiębiorstw 
w Stanach 
Zjednoczonych.

1997
Wejście na nowe rynki
Otwieramy europejską siedzibę w Wielkiej Brytanii.

1998
Wyjątkowe miejsce pracy
Kingston zajmuje 2. miejsce w rankingu magazynu 
Fortune® „100 najprzyjaźniejszych dla pracownika firm”.

2002 
Narodziny marki HyperX
Prestiżowa marka zależna powołana 
do życia przez firmę Kingston jest 
najchętniej wybierana przez graczy i 
entuzjastów nowych technologii z 
całego świata.

2007
Kolejny gwałtowny 
przyrost
Magazyn Inc.com™ uznaje firmę 
Kingston za najszybciej rozwijające 
się przedsiębiorstwo prywatne 
według przychodów.

2012
Premiera dysków 
SSD marki HyperX
Nasza marka pamięci dla graczy HyperX 
kończy 10 lat. Z tej okazji wprowadzamy 
na rynek dyski SSD marki HyperX.

2016
Jesteśmy 
w Europie od            lat!
Kingston kupuje też technologię 
IronKey USB i aktywa od firmy Imation.

1995
Kingston dołącza do 
„klubu miliarda”
Wartość sprzedaży w tym roku 
przekracza 1,3 miliarda dolarów. 
W dziennikach Wall Street Journal, Orange 
County Register i LA Times zamieszczamy 
podziękowanie dla wszystkich naszych 
pracowników o treści „Thanks a Billion!”.

2015
Czołowa pozycja
Dwunasty rok z rzędu globalna firma 
informacyjna IHS® uznaje firmę 
Kingston za największego producenta 
modułów pamięci przeznaczonych 
dla odbiorców zewnętrznych.

1987
Nasza historia ma swój początek
w trakcie komputerowego boomu 
lat 80 zeszłego wieku
Producenci z całego świata potrzebują więcej układów pamięci 
montowanych powierzchniowo. Inżynierowie John Tu i David Sun 
stawiają sobie za cel zaprojektowanie takiej pamięci. Moduł 
 pamięci ich projektu rewolucjonizuje branżę i 
 daje początek firmie Kingston Technology.
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