Advanced analytics s.r.o.

AEON Consult s.r.o.

František Kováčik

Martin Stav

konateľ

0905 011 047
info@advancedanalytics.sk
www.advancedanalytics.sk

konateľ

• Business intelligence (Qlik,
OLAP, SAP BO) vrátane školení
• Business a dátovná analýza
• Pokročilá analytika,
prediktívne modely

0903 247 878
martin.stav@aeonconsult.sk
www.aeonconsult.sk

Autoservis SiBi s.r.o.

Autoslužby

Pavol Bielik

Michal Nemček

konateľ

Konzultačná spoločnosť
zaoberajúca sa poradenstvom
v oblasti manažmentu kvality
a manažmentu kvality
a bezpečnosti potravín a krmív.

SZČO

Autoservis, pneuservis,
opravy, prehliadky,
mechanické opravy,
diagnostika, výmeny
čelných skiel...

Magnetová 13, Bratislava
0940 607 060
info@autosibi.sk
www.autosibi.sk

0911 911 729
info@prepis-auta.sk
www.prepis-auta.sk
www.prevozne-znacky.sk

• prihlásenie dovezených vozidiel
• požičanie prevozných ŠPZ
• prepisy vozidiel

Bike&City Senec

Biksadský & Partners, s.r.o.

Mgr. Lukáš Cerovský

Pavol Biksadský

spoločník

0948 975 185
senec@bike-city.sk
www.bike-city.sk

konateľ, advokát

• predaj bicyklov a cyklo doplnkov
• servis bicyklov
Pezinská 1
903 01 Senec

0918 942 592
pavol@biksadsky-partners.com
www.biksadsky-partners.com

Dapan, s.r.o.

DPD WOOD, s.r.o.

Tomáš Valúšek

Peter Dobrovodský

konateľ

0903 293 901
valusek@dapan.sk

konateľ

Výroba jednoúčelových
zariadení - montážne linky,
prípravky, testery,
konštrukcia (3D návrh,
výkresová dokumentácia)

0948 771 127
dpdwood@gmail.com

Advokátska kancelária

• montáž nízkoenergetických domov
• montáž energeticky pasívnych
domov
• rekonštrukcia a realizácia striech
na kľúč
• výroba a montáž prístreškov,
altánov, pergolí
• porez a predaj stavebného reziva

EOS Innovazioni a.s.

FIRE KOMFORT s.r.o.

Michal Hort

Andrej Hajiček
konateľ

CEO

Poradenstvo:
• štrukturálne fondy
• „Bruselské“
projekty

0905 756 205
michal.hort@eosinnovazioni.sk
www.eosinnovazioni.sk

0905 465 785
firekomfor@ttonline.sk

- protipožiarna
bezpečnosť stavieb
- špecialista požiarnej ochrany

Hotel Spectrum

Peter Gröpel

Ing. Peter Cák

športový psychológ

0903 665 967
peter.groepel@tum.de

riaditeľ hotela

• športová psychológia
• mentálny tréning
• motivácia, vôľa, podpora výkonu
• rozvoj osobnosti
• coach the coach

+421 915 992 124
riaditel@hotelspectrum.sk
www.hotelspectrum.sk

Ubytovanie, reštaurácia,
denné menu, prenájom
konferenčných priestorov
Adresa hotela:
SPECTRUM GROUP s.r.o.
Vladimíra Clementisa 13
917 00 Trnava

INGENIO, s.r.o.

KINX s.r.o.
Weddinx s.r.o.

Ondrej Mikuš

Martin Královič
konateľ

Organizácia a produkcia
podujatí, festivalov a koncertov.
Bezpečnostná služba, zdravotný
dozor, technická produkcia...

0908 688 111
martin.kralovic@kinx.sk
www.kinx.sk
www.weddinx.sk

• kompletná organizácia svadieb
• svadobné priestory
• svadobná výzdoba
• svadobný catering

konateľ

0904 673 159
info@ingenio.sk
www.ingenio.sk

Rezanie, brúsenie, leštenie,
vŕtanie, fazetovanie
a gravírovanie plochého skla
a zrkadiel. Prevádzkovanie
e-shopu www.glassonline.sk.

KORIČANSKÝ

Ing. Ján Koričanský
SZČO

0902 144 636
jan.koricansky@gmail.com
www.koricansky.sk

LIBANT

• projektovanie stavieb
• 3D vizualizácia stavieb interiér/exteriér
• 3D tlač zmenšenín
stavieb /atypických prvkov
• rozpočty a oceňovanie
stavebných prác
• realizácia stavieb na kľúč
• poradenstvo

Tomáš Libant
SZČO

0910 903 502
tomas@libant.sk
www.libant.sk

• revízie elektrických zariadení
• revízie bleskozvodov
• revízie spotrebičov

LtcNet, s.r.o.

MP Clean, s.r.o.

Martin Michálik

Mgr. Michal Podolský
konateľ

konateľ

Predaj a servis IT, predaj
elektroniky, poskytovanie
pripojenia na Internet.
0905 266 950
info@ltcnet.sk
www.ltcnet.sk

Predajňa:
Nám. mieru 7
908 51 Holíč

Profesionálne čistiace služby
0902 466 421
mpclean@mpclean.sk
www.mpclean.sk

Ms-Augustinium s.r.o.

ProfiLIGHT
Corporation s.r.o.

Michal Buček

Peter Burian
konateľ

konateľ

0949 356 416
info@augustinus.sk
www.augustinus.sk
www.slacikovenastroje.sk

Predaj a distribúcia
hudobných nástrojov,
svetelnej a DJ techniky.
Maloobchod, veľkoobchod.

0903 817 266
burian@profilight.sk
www.profilight.sk

QEX a.s.

Quattro Fratelli, s.r.o.

Ondrej Hort

Ján Ambros

generálny riaditeľ

0911 433 658
hort@qex.sk
www.qex.sk

• čistenie exteriérových dlažieb
• čistenie podláh
• tepovanie
• upratovací servis

Návrh, projektovanie, realizácia
úsporných riešení v osvetlení: škôl,
športovísk, kancelárskych
a obchodných priestorov,
priemyslu a verejného osvetlenia.
Veľkoobchod svetelnej techniky
a elektromateriálu.

konateľ
• Banková technika
• Vyvolávacie systémy
• Parkovacie automaty
• Výroba reklamy
• Prenájom reklamných plôch
• Digitálne technológie v reklame
• Organizovanie eventov

Široký výber kancelárskych
a školských potrieb, tlačivá,
tovar určený pre deti, výroba
pečiatok, tlač dokumentov
a mnoho iných lákavých
produktov a služieb.

0908 326 061
quattro@fratelli.sk
www.fratelli.sk

Rechtys s.r.o.

Slovo+ / Poctivé čítanie

Miloš Čaladik

Martin Ližičiar

konateľ

0911 707 048
caladik@rechtys.sk
www.rechtys.sk

šéfredaktor

Reklamné predmety, odznaky,
veľkoformátová tlač, roll up...

0911 619 136
sefredaktor@slovoplus.sk
www.slovoplus.sk

Noviny pre kresťanov,
ktoré chcú prinášať poctivé
čítanie s poctivým evanjeliom.
Spolu s webmagazínom
oslovujú mesačne viac ako
100 000 čitateľov na Slovensku.

UNIVERZÁLNA
MAKLÉRSKA
SPOLOČNOSŤ, s.r.o.

VIRTU s.r.o.

Mgr. Marcel Košta

Michal Mokriš

výkonný riaditeľ a konateľ spoločnosti

konateľ

Predaj a realizácia podláh:
koberce, parkety, PVC,
vinylové podlahy
Popredný sprostredkovateľ
poistenia na slovenskom
finančnom trhu.

0911 408 313
m.kosta@ums.sk

Vizitka.sk
Nic.sk

Showroom:
Lightpark
Račianska 1579/90
831 02 Bratislava

0944 260 149
info@podlaharstvo.sk
www.podlaharstvo.sk

Webon

Václav Faltus
konateľ

Chceli by ste aj vy mať vizitku,
vďaka ktorej si vás klienti
nájdu sami? Vizitka.sk je vám
k dispozícii. Pomocou Vizitka.sk
si vytvoríte webstránku, ktorá
bude vašou profesionálnou
internetovou vizitkou.

0907 494 374
vaclav@faltus.sk
www.vizitka.sk
www.nic.sk

Registrácia domén
a webhosting.

Ondrej Chocholáček
SZČO

0915 613 610
ondrej.chocholacek@gmail.com
www.webon.sk

Tvorba webstránok,
e-shopov, SEO
optimalizácia, PPC
kampane, grafické práce.

Zlaté Zrnko

Václav Faltus

0907 494 374
info@zlatezrnko.sk
www.zlatezrnko.sk
www.gurmani.sk
www.trojkolkava.sk

PRIESTOR PRE VIZITKU TVOJEJ FIRMY
Zlaté Zrnko je káva, ktorá:
• Radosť dáva – každým dúškom poteší,
• Silu dáva – povzbudí a posilní,
• Lásku dáva – zahreje pri srdci,
• Dobro dáva – rozdáva sa tam, kde je
potreba
Trojkolkáva - chutná káva zo štýlovej
kaviarničky na kolesách

PRIESTOR PRE VIZITKU TVOJEJ FIRMY
viac info

sekretar@exallievi.sk
0911 911 729

viac info

sekretar@exallievi.sk
0911 911 729

PRIESTOR PRE VIZITKU TVOJEJ FIRMY
viac info

sekretar@exallievi.sk
0911 911 729

