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Sme partnerom SAPu a jediným zástupcom za ČR a SR 
v prestížnej medzinárodnej sieti United VARs. Prečo SAP? 
Sme presvedčení, že ide o jedno z najlepších riešení na 
trhu podnikových informačných systémov v celosvetovom 
meradle. Práve pomocou produktov spoločnosti SAP 
pomáhame už takmer 20 rokov firmám a podnikom u nás 
aj na medzinárodnej úrovni udržiavať poriadok v ich 
vnútorných procesoch. 

Za tým sa skrýva 140 nadšených ľudí. Zodpovednosť 
a fair play. Medzinárodné projekty. A k tomu príroda. 
Šport. To všetko je Mibcon.

Optimalizujeme procesy tak, aby sme zaistili najvyššiu 
produktivitu, zvýšili efektivitu obchodu, logistiky aj 
backoffice a našli nové cesty ako znížiť náklady. Nielen 
v Európe, ale aj inde vo svete máme výnimočné 
referencie od zmien predajných procesov až po 
technologické riešenia riadených skladov, cenotvorby, 
finančnej konsolidácie a centier zdieľaných služieb.

Akú hodnotu majú vaše dáta? Niekedy nulovú, 
niekedy miliónovú. Ponúkame ľudí, skúsenosti aj 
najnovšie nástroje na analýzu dát (od SAP HANA cez 
Tableau po R) pre ich efektívne využitie. Sme 
účastníkmi špecializovaných konferencií vrátane 
medzinárodných akcií a akcií popularizujúcich 
tematiku big data. 

Starostlivo sledujeme všetky technologické novinky. 
Potenciál posudzujeme pri každej z nich individuálne. 
Našou snahou je nájsť stabilné produkty, ktoré našim 
zákazníkom prinášajú reálne zlepšenia – zvýšenú 
efektivitu, produktivitu, optimalizované procesy 
a v konečnom dôsledku aj spokojnejších zamestnancov.

Mibcon a.s. je holding zložený z troch spoločností: 
Mibcon a.s., Mibcon SK s. r. o. a Designeo Creative s.r.o.. 
Základné imanie akciovej spoločnosti je 20 mil. CZK. 
Vnútorná štruktúra je produktovo orientovaná, zameraná 
na hlbokú znalosť danej problematiky. Máme študentský 
mib:lab pre skúmanie nových technológií a postupov.

Medzi našich spokojných klientov patria najväčšie 
firmy na trhu z najrôznejších oblastí, napr. maloobchod 
a veľkoobchod, energetika, bankovníctvo, verejná 
správa a mnoho ďalších. Naše služby však využívajú 
aj menšie spoločnosti s niekoľkými desiatkami 
zamestnancov.
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Bavia nás všetky druhy športov. Nedajú sa všetky 
vymenovať, ale pretože sme súťaživí, máme aj 
vnútrofiremnú celoročnú súťaž v jazde na bicykli 
mib:bez ŠPZ.

Sloboda, odbornosť, priateľstvo a spolupráca. To 
všetko obsahuje naše firemné motto working 
together, ktoré si zvolili sami naši zamestnanci.

Uvedomujeme si našu spoločenskú zodpovednosť 
a rozhodli sme sa dlhodobo podporovať Nadační fond 
Klíček (www.klicek.cz), ktorý sa stará o deti a ich 
rodiny v ťažkých životných situáciách. Za našu 
podporu sme v r. 2012 získali cenu Nadace VIA. 
Podporujeme tiež Český egyptologický ústav při 
Univerzitě Karlově a Český šermířský svaz.

Po všetkých stránkach. V roku 1998 nás bolo pár, 
dnes je nás viac ako 140. Za 5 rokov vzrástol náš 
obrat o viac než 40%. 2010 = 192 mil. CZK, r. 2013 = 
245 mil. CZK, v roku 2014 = 273 mil. CZK.

Sme presvedčení, že za každou 
činnosťou alebo produktom sa 
skrýva tvár. Tu je niekoľko z nich. 

Máme tiež radi prírodu, preto jazdíme do práce na 
bicykli, recyklujeme a hlavné sídlo máme v pasívnom 
dome. Tepelné čerpadlo a solárne panely patria 
k veci. 


