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Jsme partnerem SAPu a jediným zástupcem za ČR a SR 
v prestižní mezinárodní síti United VARs. Proč SAP? Jsme 
přesvědčeni, že jde o jedno z nejlepších řešení na trhu 
podnikových informačních systémů v celosvětovém 
měřítku. Právě pomocí produktů společnosti SAP 
pomáháme už téměř 20 let firmám a podnikům u nás i na 
mezinárodní úrovni dávat řád jejich vnitřním procesům.

Za tím stojí 150 nadšených lidí. Odpovědnost a fair 
play. Mezinárodní projekty. A k tomu příroda. Sport. To 
všechno je Mibcon.

Optimalizujeme procesy tak, abychom zajistili nejvyšší 
produktivitu, zvýšili efektivitu obchodu, logistiky i back 
office a našli nové cesty, jak snížit náklady. Ve střední 
Evropě, na Blízkém východě a v Africe máme výjimečné 
reference od změn prodejních procesů až po techno-
logická řešení řízených skladů, cenotvorby, finanční 
konsolidace a center sdílených služeb.

Jakou hodnotu mají vaše data? Někdy nulovou, 
někdy miliardovou. Nabízíme lidi, zkušenosti 
i nejnovější nástroje na analýzu dat (od SAP HANA 
přes Tableau po R) pro jejich efektivní využití. Jsme 
účastníky specializovaných konferencí včetně 
mezinárodních a akcí popularizujících tématiku 
big data.

Pečlivě sledujeme všechny technologické novinky. 
Potenciál posuzujeme u každé z nich individuálně. 
Naší snahou je najít stabilní produkty, které našim 
zákazníkům přinášejí reálné zlepšení – zvýšenou 
efektivitu, produktivitu, nižší náklady a v konečném 
důsledku i spokojenější zaměstnance.

Mibcon a.s. je holding složený ze tří společností: 
Mibcon a.s., Mibcon SK s.r.o. a Designeo Creative s.r.o. 
(tvorba webových aplikací). Základní jmění akciové 
společnosti je 20 mil. Vnitřní struktura je produktově 
orientovaná, zaměřená na hlubokou znalost dané 
problematiky. Máme studentský mib:lab pro zkoumání 
nových technologií a postupů.

Mezi naše spokojené klienty patří největší firmy na 
trhu z nejrůznějších oblastí, např. maloobchod 
i velkoobchod, energetika, bankovnictví, daňová 
správa a další oblasti. Naše služby však využívají 
i menší společnosti s několika desítkami zaměstnanců.
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Baví nás všechny druhy sportů. Nedají se všechny 
vyjmenovat, ale protože jsme soutěživí, máme 
i vnitrofiremní celoroční soutěž v jízdě na kole 
mib:bez SPZ. V roce 2016 jsme v rámci akce Do 
práce na kole získali titul pražského 
Cyklozaměstnavatele roku.

Svoboda, odbornost, přátelství a spolupráce. To vše 
obsahuje naše firemní motto working together, které 
si zvolili sami naši zaměstnanci.

Uvědomujeme si naši společenskou zodpovědnost 
a rozhodli jsme se dlouhodobě podpořit Nadační fond 
Klíček (www.klicek.cz), který pečuje o děti a jejich 
rodiny v těžkých životních situacích. Za naši podporu 
jsme v r. 2012 obdrželi cenu Nadace VIA. Podporujeme 
rovněž Český egyptologický ústav při Univerzitě Karlově, 
Ústeckou komunitní nadaci a Český šermířský svaz.

Po všech stránkách. V roce 1998 nás bylo pár, dnes 
je nás téměř 150. V roce 2015 jsme obsloužili 122 
zákazníků a od roku 2010 vzrostl náš obrat o více než  
40 % na 269 mil. Kč.

Za každou činností nebo 
produktem stojí konkrétní lidé. 
Tady jsou tváře několika z nich. 

Máme rádi také přírodu, proto jezdíme do práce na 
kole, recyklujeme a sídlíme v pasivním domě. 
Tepelné čerpadlo a solární panely patří k věci. 


