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Vízia /misia

Náš príbeh
Rokmi pôsobenia v priemyselnom
prostredí, nadobúdaním osobných
skúsenosti s realizáciou projektov na
národnej, ale aj medzinárodnej úrovni a
vďaka tvorbe silnej partnerskej siete
umožňujúcej poskytovať našim
zákazníkom tiež technické a technologické
riešenia sa vyproﬁlovala dnešná podoba
našej spoločnosti s názvom iGrow Network.
Tak ako v samotnom názve, tak aj v
podstate našej ﬁrmy sa skrývajú kľúčové
slová ako rast, inovácia, integrácia,
implementácia, prepájanie,...

VÍZIA

Stať sa stabilným partnerom
prinášajúcim nové možnosti v oblasti
technologických a organizačných inovácií,
k to r ý z a k l a d á sv o j e p ô s o b e n i e n a
myšlienke poznania reálnych potrieb a
priorít zákazníka, ako aj na výbere
individuálne najvhodnejšej cesty s
využitím najlepších príkladov z praxe.

MISIA
Flexibilne a vysokoúčinne napĺňať
očakávania našich súčasných aj nových
z á k a z n í k o v. P o m o c o u z a v á d z a n i a
inovatívnych prístupov v oblasti
priemyselného inžinierstva a zlepšovania
procesov, tak podporovať neustále
zvyšovanie konkurencieschopnosti
klientov našej spoločnosti.

VEDOMOSTI
SKÚSENOSTI
INOVÁCIE

Kto sme

Pod vedením expertných zamestnancov
našej spoločnosti, ktorí pracujú v oblasti
priemyslu a riadenia TOP manažmentu už viac ako
15 rokov, funguje náš neustále sa rozširujúci,
kreatívny tím zložený zo skupiny odborných
špecialistov, projektových manažérov, externých
odborníkov z praxe, dodávateľov technických
riešení s dlhoročnými skúsenosťami, či nie menej
dôležitých mladých šikovných študentov a
absolventov. Ako pre našich senior profesionálov,
tak aj pre junior špecialistov platí spoločný
motivátor - túžba prinášať nové efektívne riešenia
do praxe a neustále sa tak vzdelávať a
napredovať.

Naša jedinečnosť

SPRAVME
INOVATÍVNU
BUDÚCNOSŤ
REALITOU...

Máme skúsenosti s koncepčným zavádzaním zmien
Nebojíme sa výziev a neštandardných riešení
Ponúkame komplexný prístup – navrhneme,
vyrobíme, dodáme
Prikladáme dôraz na možnosti využitia súčasného
potenciálu
Rozširujeme obzory vnímania Vašich zdrojov
Vylepšujeme a vytvárame nové atraktívne riešenia
Čerpáme inšpiráciu aj na báze medzinárodných
RnD aktivít

Naše
portfólio

1. KOMPLEXNÉ RIEŠENIA
PODPORUJÚCE INDUSTRY 4.0
Výroba 4.0
Logistika 4.0
Údržba 4.0
HR 4.0
a iné 4.0 ...

2. ZAVÁDZANIE TECHNICKÝCH
INOVATÍVNYCH RIEŠENÍ DO PRAXE
Komplexné aj parciálne riešenia
SMART zariadenia a pomôcky (IoT, Senzoring, Gloves, Cam,..)
Výrobné zariadenia, robotické pracoviská
Lokálny pozičný systém pre interné monitorovanie zdrojov
Automatizované logistické prostriedky a systémy

Naše
portfólio

3. VZDELÁVANIE A PODPORA
PRE "CHANGE MANAGEMENT"

4. BUDOVANIE DLHODOBEJ
STRATÉGIE A VÍZIE
Spracovanie strategických štúdií
Leasing interim manažérov
Vizualizácie riešení
Benchmark

Hard / Soft skills odborné školenia
Zážitkové vzdelávanie (outdoor, indoor)
Programy pre budovanie Lean kultúry
Koučing

Naše
portfólio

5. SIMULÁCIE, DATAMINIG,
KONEKTIVITA

6. PROJEKTOVANIE PRACOVÍSK
A VÝROBNÝCH SYSTÉMOV

Komplexná dodávka výrobného systému na kľúč
Návrh výrobných a skladovacích priestorov
Návrh administratívnych priestorov

Procesné simulácie
Parametrické modely
Individualizované dashboardy
Dynamické overenie na základe online údajov

