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Aké služby ponúkame?   
Sme Poradca podnikateľa – viac ako 30 rokov ponúkame produkty a služby 
z oblasti legislatívy a ekonomiky: právne online systémy EPI, odborný online systém 
pre dane a účtovníctvo: Daňové centrum, pre mzdy a personalistiku: Mzdové 
centrum, pre verejnú správu a samosprávu: Verejná správa a Bezpečnosť v praxi. 
Zároveň vydávame tlačené odborné právne a ekonomické publikácie Daňový 
a účtovný poradca podnikateľa, Dane a Účtovníctvo, Personálny a mzdový poradca 
podnikateľa, Práca, mzdy a personalistika a Úplné znenia zákonov. Viac ako 10 rokov 
poskytujeme odborné školenia a konferencie.

Prečo práve my?
30 úspešných rokov na slovenskom a českom trhu, viac ako 100 zamestnancov, tisíce 
spokojných zákazníkov a predplatiteľov. Sme stabilným a dlhoročným partnerom 
štátnych inštitúcií, verejného i súkromného sektora a zároveň pre širokú verejnosť 
– prostredníctvom projektu Zákony pre ľudí. Sme oficiálnym distribútorom Zbierky 
zákonov na Slovensku. Sme slovenská firma a sme na to patrične hrdí.

Kontaktné údaje:
Ing. Silvia Milová
milova@pp.sk
+421 905 254 822

HlAvný orgAnizátor
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Aké služby ponúkame?
ABRA Software je nielen výrobcom a dodávateľom firemných informačných 
systémov. So zákazníkmi už 27 rokov hľadá optimálne riešenia v oblasti 
automatizácie a digitalizácie firemných procesov, ktoré pomáhajú firmám rásť. 
Zameriava sa na komplexnú dodávku produktov a služieb, ktoré efektívne pokrývajú 
riadenie celej firmy.

Prečo práve my?
ABRA Software má na Slovensku 1 440 zákazníkov. Dodávané riešenia dokážu rásť 
so zákazníkmi. Systém reaguje na firemné požiadavky pri zmenách na trhu, rozširuje 
sa, prispôsobuje sa. To korešponduje s prístupom práce konzultantov. Vďaka úzkej 
spolupráci si konzultanti odovzdávajú know how – pracujú ako jeden tím. Výsledkom 
je rýchlejšia dodávka lepšieho riešenia. 78 % našich zákazníkov používa software 
ABRA viac ako 10 rokov.

Kontaktné údaje:
www.abra.sk
obchod@abra.sk
+421 233 056 584

generálny PArtner
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Aké služby ponúkame?
U nás vo Webglobe – Yegon sa staráme o virtuálne a dedikované servery našich klientov, 
prevádzkujeme pre nich virtuálne datacentrá či virtualizujeme kompletné infraštruktúry. 
Okrem toho poskytujeme širokú škálu webhostingových produktov a registráciu domén.

Na veľkosti biznisu až tak nezáleží, pretože máme k dispozícii riešenia pre malých aj 
veľkých klientov. Či už ste začínajúci e-shop, ktorému postačí špecializovaný hosting 
pre wordpress s woocommerce, alebo ste veľká firma, ktorá potrebuje komplexnú 
infraštruktúru cloudových virtuálnych serverov postavených na technológii VMware alebo 
proxmox, vieme vám vyjsť v ústrety s tým, čo potrebujete.

Veríme v neustály rast e-commerce segmentu, zväčšovanie počtu užívateľov a objemu 
dát, preto už teraz poskytujeme vysokú flexibilitu a škálovateľnosť naprieč našimi 
službami. Z tohto dôvodu vám vieme asistovať priebežne spoločne s tým, ako bude 
rásť váš biznis, od malého zdieľaného hostingu až po dedikované servery s pohodlným 
ovládaním cez WY Panel.

Prečo práve my?
Za najväčší úspech považujeme aktuálne prebiehajúcu transformáciu, kde sme, so 
vstupom investora v r. 2019, dostali možnosť expandovať naše aktivity aj mimo územia 
SR, spojiť sa s ďalším silnými hráčmi v stredoeurópskom regióne, vzdelávať náš team 
naprieč spriaznenými firmami, čo by v konečnom dôsledku malo priniesť našim zákazníkom 
skvalitnenie služieb a nami poskytovaného servisu vo všetkých oblastiach.

Kontaktné údaje:
Michal Turčan – CCO – Webglobe Yegon
michal.turcan@wy.sk
+421 911 747 672

HlAvný PArtner
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Aké služby ponúkame? 
Vďaka medzinárodnému tímu marketérov, biznis špecialistov a technológov sa 
postaráme o expanziu vášho e-commerce projektu.

Predtým, ako váš e-shop prinesieme na zahraničný trh, zastrešíme vybudovanie 
značky a zvýšené predaje pomocou brandových a výkonnostných PPC kampaní. 
Rast tržieb ide ruka v ruke s kvalitnou webovou stránkou. Nevyhnutné sú silné 
UX a SEO základy, s ktorými vám tiež radi pomôžeme. O rozvoj vášho tímu 
a podnikania sa postarajú špičkoví konzultanti. Váš tím tak narastie aj interne.

Prečo práve my? náš najväčší úspech: 
Dexfinity sa pod vedením Pavla Adamčáka vyprofilovalo na špičku vo výkonnostnom 
online marketingu na Slovensku a v Čechách. Stali sme sa prvým akcelerátorom 
zameraným na medzinárodný rast e-commerce projektov. Odvážne lokálne firmy 
prinášame na európske a globálne trhy, kde spoločne prekonávame všetky hranice.

Ako jediná marketingová spoločnosť na Slovensku sme sa stali Google partnerom 
pre export a získali sme exkluzívny prístup do nástroja Google Market Explorer. 
Vyberieme tak vhodný trh pre váš e-shop na základe skutočných dát.

Vo výkonnostnom marketingu si veríme od roku 2009. Preto si necháme zaplatiť, 
len ak prinesieme výsledky.

Kontaktné údaje:
Silvio Michal
sales@dexfinity.com 
+421 910 126 751

odborný gArAnt
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Aké služby ponúkame? 
TrustPay ponúka pre svojich klientov bezkonkurenčnú ponuku na slovenskom 
a českom trhu, ktorou je moderná platobná brána obsahujúca platby kartou alebo 
online bankové prevody v rámci Slovenka a Českej Republiky. TrustPay tiež ponúka 
najväčšie pokrytie platobných metód na trhu alebo možnosť prijímania platieb aj 
bez e-shopu pomocou platobného linku. Toto všetko je možné spravovať v rámci 
inovatívneho užívateľského rozhrania s live chat podporou. 

Prečo práve my? 
TrustPay je inovatívna spoločnosť, ktorá patrí k prvým platobným inštitúciám 
v regióne, poskytujúca bezpečné platby elektronickým obchodom v celej oblasti 
EHP. Platobnú bránu si môže zriadiť každý predajca aj bez programátorských 
zručností a integrovať ju môže so svojím e-shopom cez plugin, ktorý podporuje 
väčšina známych redakčných systémov a e-shopových riešení.

Zaregistrovať sa môžete na pár kliknutí na webovej stránke a už do 24 hodín viete 
prijímať prvé platby. Registrácia prebieha 100 % online bez potreby reálneho 
stretnutia, keďže aj overenie totožnosti prebieha cez jedinečnú a bezpečnú 
aplikáciu vyvinutú spoločnosťou TrustPay. Klientom aktuálne ponúkame platobnú 
bránu 100 % bez poplatkov až do celkového objemu 50 000 €!

Kontaktné údaje:
Lucia Kamhalová
+421 917 982 049

odborný gArAnt
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Aké služby ponúkame:
Sme zohratý tím, ktorý tvorí 20 skúsených špecialistov, a vyvíjame e-shopy pre 
obchodníkov, ktorí chcú rásť a potrebujú technické riešenie bez obmedzení. 
Vďaka vlastnému e-shopovému systému Venalio dokážeme realizovať projekty, 
ktoré na Slovensku vie urobiť málokto.

Prečo práve my?
Naším hnacím motorom je snaha neustále sa posúvať vpred, prinášať inovácie, 
objavovať hranice možností. Nehľadáme pri tom spôsob, ako robiť e-shopy inak, 
ale sústredíme sa najmä na dodanie prvotriednej služby a starostlivosti o celý 
e-shop a jeho majiteľa.

Dbáme na stabilitu, funkčnosť, bezpečnosť a rýchlosť. Našou víziou je dodávať 
najkvalitnejšie e-shopové riešenie a služby s tým spojené. Charakterizuje nás 
obrovská miera slobody, otvorenosti, ale aj zodpovednosti, neustále vzdelávanie 
a podpora rastu a špecializácie jednotlivých ľudí.

Kontaktné údaje:
Jana Rojčeková
obchod@blueweb.sk
+421 908 164 185

odborný gArAnt
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Aké služby ponúkame? 
Zákaznícka podpora, preklady a lokalizácia, zberné miesta, 
lokálne bankové účty a všetko na expanziu.
 

Prečo práve my? 
Náš medzinárodný tím e-commerce špecialistov pomáha 
e-shopom budovať ich stabilné miesto v zahraničí.

Kontaktné údaje:
Filip Minár – Head of Sales
minar@expandeco.com
+421 918 772 843
www.linkedin.com/in/filip-minar-00b203a4/

odborný gArAnt
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Aké služby ponúkame? 
Packeta (Poznáte pod značkou Zásielkovňa)

Sme digitálna e-commerce platforma, ktorá poskytuje internetovým obchodom 
komplexné logistické služby s bezproblémovým doručením v rámci Slovenska, 
ako i do zahraničia. Prevádzkujeme jednu z najväčších a najobľúbenejších 
sietí výdajných miest v strednej a východnej Európe. Vďaka aplikácii Packeta 
a službe Medzi Nami si aj fyzické osoby môžu užívať radosť z posielania zásielok. 
Doručujeme na výdajné miesta, na adresu, ako aj do samoobslužných Z-BOXov. 
A to všetko rýchlo a jednoducho. Stačí jeden systém, jedno napojenie a jeden 
štítok.

Prečo práve my?
Sme odborníkmi na e-commerce – ideálny partner pre rozvoj vášho biznisu. Sme 
odborníkmi na maloobchodný predaj – partnerským prevádzkami prinášame 
prosperitu, inovácie a zviditeľnenie. Zákazníkom zaisťujeme slobodu a maximálnu 
flexibilitu v doručovaní. Sme nezastaviteľní. Neustále si kladieme vysoké ciele. Pri 
ich dosahovaní sa riadime heslom „Nejde – neexistuje!“.  Aj preto prichádzame na 
trh s novými projektami, ktorých cieľom je poskytovať partnerom a zákazníkom 
najkvalitnejšie doručovateľské služby.  

Kontaktné údaje:
www.packeta.sk
obchod@packeta.sk
registracie@packeta.sk
+421 221 201 135

odborný gArAnt
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Aké služby ponúkame? 
Sme akčná marketingová agentúra a nebojíme sa výziev. Denne vytvárame 
zapamätateľný dizajn, navrhujeme logá na mieru, natáčame reklamné spoty 
a organizujeme nezabudnuteľné eventy. Fotografiou zachytávame skutočné momenty 
a zážitky meníme na príbehy. Klientom pokrývame celý online priestor. Vytvárame 
efektívne kampane, spravujeme a vylepšujeme sociálne siete, sledujeme výkonnosť 
reklamy a optimalizujeme ju. Navrhujeme a tvoríme prehľadné webové stránky. 

Spolupracujeme aj s inými šikovnými agentúrami a spoločne dodávame výsledky, ktoré 
za to stoja. Záleží nám na tom, aby bol klient s našou prácou spokojný rovnako ako my. 
Preto vždy robíme tak, aby dobre bolo. 

Prečo práve my? 
Našu energiu a kreativitu vkladáme do rastu značiek, ktoré s nami spolupracujú. 
Poznáme svetové novinky a vytvárame vlastné. Nemáme radi slová „nedá sa“ a vždy 
nájdeme cestu tam, kde ju ostatní nevidia. 

Rozumieme tomu, čo robíme, preto s nami vzniklo mnoho projektov, ktoré mali skvelé 
výsledky. Naše kampane na vás môžu hovoriť z televízie, rádia a z takmer každého 
zákutia internetu. Je nám jedno, či nás osloví veľká alebo malá firma. Každý jeden 
projekt tvoríme najlepšie, ako vieme, pretože si uvedomujeme váhu online sveta. 
Chceme, aby každý biznis zákazníkovi prinášal takú úroveň a produkty, aké si zaslúži.

Kontaktné údaje:
Ľubomír Šimko
lubomirsimko@kreativgang.sk
+421 903 308 153

odborný gArAnt
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Aké služby 
ponúkame? 
Sme digitálna agentúra, ktorá chce byť 
lídrom na trhu. Vieme, čo, ako a prečo 
v marketingu funguje a radi sa o to 
delíme.
Robíme digitálne kampane, ktoré 
fungujú. Navrhneme vám funkčnú 
stratégiu a kreatívnu komunikáciu na 
mieru. Sme majstri v:
•	 Google	Ads	(PPC),
•	 SEO,
•	 tvorbe	obsahu	a	reklamy	na	

sociálnych sieťach.
A sme machri na:
•	 produktové	a	brandové	videá,
•	 funkčnú	grafiku,
•	 mailing,
•	 porovnávače	tovaru,
•	 odborné	analýzy.
Spolu predbehneme vašu konkurenciu 
a nakopneme váš marketing na 
maximum.

Prečo práve my? 
Sme kľúčový partner Google a na trhu sme 
už 12 rokov. Sme členom medzinárodného 
zoskupenia agentúr CEE Digital Alliance 
a Združenia pre internetovú reklamu IAB.
Sme tu preto, aby sme pomáhali klientom 
rásť. Zakladáme si na férovej partnerskej 
spolupráci. Učíme sa, aby sme posúvali 
hranice.
•	 Sme	v	Bratislave	a	v	Prahe	a	vzájomne	si	

vymieňame skúsenosti z rôznych oblastí.
•	 Máme	vyše	50	marketingových	

odborníkov. 
•	 Nami	navrhované	riešenia	sú	založené	na	

analýzach a dátach.
•	 Prinášame	riešenia	na	mieru,	ku	každému	

klientovi pristupujeme individuálne.
•	 Sme	pre	klienta	partnerom	–	

kontrolujeme, argumentujeme, 
navrhujeme.

•	 Hráme	s	otvorenými	kartami	
a nezamlčujeme chyby.

•	 Spolupráca	je	pre	nás	vždy	dlhodobá.

Kontaktné údaje:
Milan Markovič/COO Effectix/Google Certified Trainer 
milan.markovic@effectix.com
+421 905 562 587

odborný gArAnt
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Aké služby ponúkame?
Daktela je unikátne české riešenie pre zákaznícku starostlivosť, 
ktoré využívajú spoločnosti naprieč všetkými odbormi podnikania 
k efektívnej komunikácii so zákazníkmi. Daktela kontaktné centrum 
je cloudové riešenie call centra s natívnou podporou mnohých 
komunikačných kanálov „OmniChannel“ v jednej webovej aplikácii – 
telefón, email s helpdeskom, webový chat, SMS a sociálne siete.

Čo sa nám podarilo v uplynulom roku?
Trasovacie call centrum Daktela je srdcom národného projektu 
Chytrej karantény. Softvérové riešenie založené na cloude, ktoré 
umožňuje spoluprácu všetkým krajským hygienických staniciam v ČR, 
zdieľať a pružne nastavovať kapacity hygienikov pre lokálne ohniská 
nákazy a merať priebeh trasovania.

Kontaktné údaje:
Marek Hric
daktela@daktela.com

odborný gArAnt
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Aké služby ponúkame?
Našich klientov sprevádzame a poskytujeme im právne služby od samotného 
založenia podnikania v digitálnom svete a bezpečne ich sprevádzame celým 
podnikateľským životom.

Tieto služby zahŕňajú najmä založenie podnikania; právnu ochrana biznis plánu 
(ochranná známka, dizajn, patent atď.); vypracovanie právnych dokumentov na 
webovú stránku/portál (VOP, GDPR, cookies, formuláre atď.); vypracovanie 
zmluvnej dokumentácie so zákazníkmi, klientmi, partnermi; interná dokumentácia 
spoločnosti; dohliadame na plnenie povinností zákazníkov, klientov, obchodných 
partnerov a trváme všetkými možnými prostriedkami na ich dodržiavaní, 
zastupujeme klientov v konaní so štátnymi orgánmi (SOI, Úrad na ochranu osobných 
údajov, Úrad priemyselného vlastníctva, OČTK atď.) a súdnych konaniach a pod.   

Prečo práve my?
Opakované využívanie našich služieb tými istými klientmi je najlepšou referenciou 
spokojnosti klienta. Pri poskytovaní právnych služieb používame inovatívne 
formy a prostriedky komunikácie. Nezameriavame sa len na špecifické oblasti 
e-commerce, riešime ho komplexne, pričom stovky našich právnych riešení v rámci 
právnej ochrany a sporov, sú toho dôkazom.

Kontaktné údaje:
JUDr. Jozef Lukajka, PhD.  – riadiaci advokát a zakladateľ 
office@aklp.sk
+ 421 944 114 264

odborný gArAnt
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Aké služby ponúkame? 
Fulfillment by FHB ako najväčší provider v CE už 13 rokov poskytuje 
komplexnú logistiku pre EÚ e-commerce hráčov – skladujeme tovar, 
balíme objednávky a doručujeme do všetkých krajín. Pod jednou strechou 
a s jednou integráciou API naši zákazníci vyriešia spracovanie objednávok 
a doručenie cez 80 rôznych EÚ kuriérov a poštových prepravcov.

náš najväčší úspech
Za tím FHB sme hrdí na náš neustály pokrok a rast – zaviedli sme plne 
automatizované balenie cez linku vyrábajúcu krabice na mieru, operujeme 
vlastnú flotilu line haul liniek a zvládame požiadavky e-shopov na rýchle 
vybavovanie objednávok a obrovské nárasty počas COVID a top sezóny 
– od Black Friday až do Vianoc. To je niečo, kde sa oddeľuje kvalita 
a spoľahlivosť služby.

Kontaktné údaje:
Jakub Galovič – Business development manager
jakub.galovic@fhb.sk
+421 948 003 129

ProMo PArtner
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Aké služby ponúkame?
SmartEmailing je inteligentná e-mailingová aplikácia s pokročilou 
automatizáciou, ktorá si zakladá na spoľahlivosti a garantuje doručiteľnosť 
až 99,9%. Nástroj je užívateľsky prívetivý a obsahuje rad rozšírení: 
drag & drop editor, predpripravené chytré formuláre pre zber 
e-mailových adries alebo prehľadné štatistiky.

Prečo práve my?
Chcete posunúť svoj e-mail marketing na vyššiu úroveň? Potom je 
pre vás naša pokročilá automatizácia skvelou voľbou. Sme jednotky 
v doručiteľnosti a zakladáme si na tom, aby naša aplikácia bola spoľahlivá 
a bezpečná. Denne doručíme cez 4 milióny e-mailov a k dispozícii máme aj 
špičkových špecialistov na e-mail marketing.

Kontaktné údaje:
Ondřej Ratajský – PR a marketing
ondrej.ratajsky@smartemailing.cz
+420 721 461 350

ProMo PArtner
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Kontaktné údaje:
Miroslava Birešová – International Sales Manager
miroslava.biresova@real-digital.de 

ProMo PArtner

Aké služby ponúkame:
•	 podpora	s	integráciou	online	obchodov	na	trhovisko	

Kaufland.de 
•	 konzultácia	pre	české	a	slovenské	online	obchody	

predávajúce na trhovisku Kaufland.de v Nemecku 
•	 poradenstvo	pre	záujemcov	o	vstup	na	nemecký	

online trh 

Prečo my? 
Kaufland.de je 3. najväčším trhoviskom v Nemecku, 
posledný fiškálny rok 2019/2020 sme narástli o viac 
ako 72 % a mesačne máme viac ako 32-miliónovú 
návštevnosť.
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Aké služby ponúkame? 
Sme mladý tím plný kreatívnych ľudí, ktorí pre vás vytvoria 
video v najlepšom pomere cena/výkon. A o tom to celé je, nie? 
Video za 100 000 Kč vie natočiť každý… Prečo my? Nie sme 
agentúra a cena za video je teda naozaj za našu prácu. Nie cena 
za „odporúčanie“.

náš najväčší úspech
Náš najväčší úspech je každé video, s ktorým je náš zákazník 
spokojný. Je jedno, či to je veľká firma typu Autokelly, malinký 
e-shop alebo začínajúci streamer. Každý zákazník je pre nás 
cenný a každému venujeme maximálnu starostlivosť, pretože 
spokojný zákazník je ten, ktorý sa vracia.

Kontaktné údaje:
Lukáš Vlček
Lukas@jeKaspar.cz
+420 733 456 109

ProMo PArtner
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Aké služby ponúkame?
Digikupon umožňuje firmám vytvoriť vlastný digitálny obsah, 
doručiť ho do mobilných peňaženiek svojich zákazníkov 
a ukázať sa na ich zamknutej obrazovke s geniálnymi správami 
presne v momentoch, kedy sú potrebné.

Prečo práve my?
S nami si mobilný marketing môžu dovoliť a ľahko ho použiť 
všetky začínajúce, tak malé, ako aj veľké firmy. Nemusia kvôli 
tomu vyvíjať svoju mobilnú aplikáciu.

Kontaktné údaje:
Ladislav Poledna
ladislav@digikupon.com
+420 725 760 558

ProMo PArtner
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Aké služby ponúkame?
Sme jediný Google CSS Partner, s ktorým môžu slovenské 
a české e-shopy využívať zľavu na Google Shopping a Dynamic 
Remarketing Ads. Vďaka nášmu programu môžete dosiahnuť 
vyšší počet kliknutí pri zachovaní aktuálnych nákladov alebo 
znížiť náklady na reklamu.

Prečo práve my?
CSS program Shopping in EU v súčasnosti využíva viac ako 
500 klientov v celej Európskej únii. Sme hrdými nositeľmi titulu 
Premier Google Partner a čo nás najviac teší je, že naši klienti 
dosahujú skvelé výsledky s využívaním našej služby. Pridajte sa 
k stovkám e-shopov a začnite inzerovať efektívnejšie.

Kontaktné údaje: 
Štefan Chochláč – CEO
chochlac@shoppingin.eu
+ 421 903 434 587

ProMo PArtner
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Aké služby ponúkame?
Našim klientom programujeme webové stránky, B2C a B2B e-shopy na 
mieru, ktoré sú prevažne postavené na našom vlastnom redakčnom 
systéme BUXUS, ktorý je zároveň aj prvý slovenský CMS s neustálym 
vývojom nových funkcionalít. Vďaka realizácii používateľských 
výskumov a testovaní navrhujeme funkčné digitálne produkty a služby 
určené koncovým užívateľom. 

Prečo práve my? (náš najväčší úspech)
Sme one-stop-shop. Poskytujeme všetky potrebné služby 
a konzultácie v oblasti e-commerce. Vybudovali sme prestížnu 
konferenciu a súťaž pre e-shopy s názvom Mastersgate, sme 
spoluzakladateľmi Slovenskej User Experience asociácie, stojíme za 
vznikom najväčšieho pracovného portálu Profesia a spolupodieľame 
sa na vývoji úspešného e-shopu Dedoles. Avšak najväčším úspechom 
sú naši spokojní klienti.

Kontaktné údaje:
Robert Hager – Marketing Director 
robert.hager@ui42.com
+421 903 500 353

ProMo PArtner
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Kontaktné údaje:
Robert Čížek
robert.cizek@cdi.cz
+420 774 190 860

ProMo PArtner

Aké služby ponúkame?
Náš systém Ready Shops je e-shopovým riešením na mieru. 
Systém je úplne modifikovateľný, a preto je skvelým riešením 
pre spoločnosti s netradičnými požiadavkami.

Navyše disponujeme odborníkmi v oblasti výkonnostného marketingu, 
vďaka čomu môžeme svojim klientom ponúknuť celkové riešenie 
chodu e-shopu vrátane online reklamy.

Prečo práve my?
Celá spolupráca s nami je až do prvej objednávky úplne zadarmo. 
Za všetky služby klient platí len vopred stanovenú maržu 
z uskutočnených objednávok.

Aj preto je náš systém ideálny pre klientov, ktorí nechcú investovať 
premrštené sumy do e-shopu na mieru, marketingového tímu 
a samotných online kampaní bez toho, aby mali istotu úspechu.
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Aké služby ponúkame?
D1 Center, Senec, ponúka na prenájom flexibilné, reprezentatívne obchodné 
priestory vhodné pre kancelárie, showroomy alebo menšie sklady v rušnej 
biznis a logistickej lokalite, hneď pri diaľnici D1, iba 20 minút od Bratislavy. 
Okrem toho sa v srdci budovy nachádza veľkokapacitný kongres & event 
priestor D1 Expo pre rôzne typy podujatí.

Prečo práve my? 
•	 Kultivovaný	a	reprezentatívny	priestor
•	 Dostupnosť	bez	dopravných	zápch
•	 Bezproblémové	parkovanie
•	 Flexibilita	priestoru,	teda	all-in-one	(kancelária,	sklad,	showroom,	výdaj	tovaru)
•	 Možnosť	rozšírenia
•	 Dobrí	susedia	a	potenciál	nového	biznisu
•	 Zdieľaný	co-working	priestor
•	 Kongresový	priestor
•	 Oddychová	zóna	–	nádvorie	s	parkovou	úpravou	a	pokojnou	atmosférou
•	 Aktuálne	8	spokojných	nájomcov	–	klientov

Kontaktné údaje:
Šimon Sališ – Leasing manažér
sališ@ipec-group.com
+421 918 188 157

PArtner
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Aké služby ponúkame?
Káva je neodmysliteľnou súčasťou firemnej kultúry. Na jej kvalitu a chuť sa však 
nie vždy pozerá. Vďaka nášmu kávovému programu získate ochutnávku našej 
prémiovej kávy, odbornú pomoc a poradenstvo pri výbere kávovarov, ale aj 
následnú starostlivosť a servis počas celej doby spolupráce.

Prečo práve my?
Naša spoločnosť je na trhu už viac ako 10 rokov a v ponuke našej pražiarne 
nájdete 16 prémiových káv – od kávových zmesí s unikátnou receptúrou až po 
farmárske, výberové kávy z celého sveta. Praženie kávy je naše remeslo, ktoré 
nás nielen živí, ale aj baví. Vďaka kvalitnému produktu, dlhoročným skúsenostiam 
a starostlivému prístupu máme stovky spokojných zákazníkov.

Kontaktné údaje:
Marek Csicso – Sales manager
marek.csicso@ebenica.com 
+421 905 745 333

PArtner
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