ITBUSINESS

O společnosti

Kdo jsme?

Jsme malá společnost mladých lidí s velkými vizemi,
s velkým nadšením pro technologie. Každý člověk dělá
za dva, za tří...., takže zas tak malá společnost nejsme :-)
Pocházíme z Mnichova Hradiště, Turnova a okolí, což je
blízko do Českého ráje. Máme to tu rádi, máme rádi
přírodu, svobodu, volnost a lidi z regionu.... vyrůstali jsme
tady.
Jak šel život, tak jsme poznávali nové kamarády, přátele,
klienty po ose Praha – Turnov – Liberec, a v tomto
regionu působíme, nabízíme svoje služby.

V co věříme?

Věříme, že nové moderní technologie můžou
pomoci, můžou usnadnit život lidem v práci,
doma, na cestách - pobavit lidi, když mají splíny,
pomáhat v lepší, rychlejší komunikaci, najít
rychlé odpovědi na spoustu otázek - proč, jak,
kdy…
Důležité je technologie využívat jako nástroj, ne
aby se člověk stal otrokem technologií.
Vždy je stejnak nejlepší si s kamarádem,
klientem popovídat osobně, zajít na pivko,
zasportovat si, pobavit se.

Jací jsme/nejsme?

Jsme normální mladí lidé s nadšením pro
komunikační technologie, pro internet.
Máme rádi legraci, zábavu, v práci důslednost,
nevšední pozitivní komunikaci s klienty, snažíme
se vždy vyhovět, vyřešit problém klientů,
neustále na sobě se snažíme pracovat, vzdělávat
se, vždy je co zlepšovat.
Nejsme a nemáme rádi lemploviny, podpásovky,
šlendriánství, neprofesionalitu, frajery.

Co děláme?

Baví nás informační a komunikační technologie. Poskytujeme velmi rychlé a spolehlivé datové /
internetové připojení, budujeme vysílače, gigabitové páteřní sítě po ose Praha – Turnov – Liberec.
Jsme součástí národního uskupení ISP Alliance – sdružení regionálních poskytovatelů internet. služeb.
Snažíme se být komplexní společností jak pro domácnosti (internet, tv, hlas, hry), tak pro náročnou
firemní klientelu (internet, vpn okruhy, hlasové služby, servis ict, web, kamery, ezs, ...).

Koho podporujeme?

Rádi podporujeme spoustu zajímavých, především neziskových projektů – školy, školky, neziskovky

Kdo nám věří, naši klienti

Knihovna Václava Havla Praha, Město Mnichovo Hradiště, Obec Boseň, Ohrazenice, Doubrava,
Žďár, Vlastibořice, Paceřice, Zámecký hotel Sychrov, Zámecký hotel Hrubá skála, Děkanství Mn.
Hradiště, Děkanství Turnov, Wassa, s.r.o., Lipraco s.r.o., Nadoko, s.r.o., Profsvar s.r.o.,
Gymnázium Mnichovo Hradiště, SOU Hubálov, Akademie věd Turnov, Rekuper, s.r.o., AutoBados,
Litra, s.r.o., MŠ, ZŠ Příšovice, Pěnčín, Agro Rubín, Moštovna Lažany...

Web: http://www.itbusiness.cz
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