
 

 

Minerva Česká republika oslávila 25 rokov od svojho založenia  

 

V Brne, 13. júla 2017 

 

Výhradný dodávateľ podnikových aplikácií QAD a obchodný partner spoločnosti Siemens PLM Software, 

Minerva Česká republika oslavuje 25 rokov od svojho založenia. 25 rokov Minerva pomáha budovať 

efektívne podniky v Českej republike. 

 

Minerva Česká republika patrí k významným dodávateľom podnikových aplikácií na čele s ERP systémom 

QAD pre výrobné podniky. Aktuálne sa umiestnila na 45. mieste v rebríčku TOP 100 ICT spoločností v ČR, 

ktorý vydáva každoročne vydavateľstvo IDG. Minerva je stabilnou spoločnosťou a dôveryhodným 

partnerom pre svojich zákazníkov.  

 

"Minerva je stredne veľká a stabilná firma. Za uplynulých 25 rokov sme implementovali ERP systém QAD 

do viac ako 200 firiem. V minulom roku sme zaznamenali mierny nárast a uzavreli sme zaujímavé 

zákazky ako v Českej republike, tak v rámci medzinárodných projektov v zahraničí. Medzi našich 

obchodných partnerov patria silné nadnárodné spoločnosti QAD a Siemens PLM Software. Ich podnikové 

aplikácie implementujeme vo výrobných spoločnostiach a poskytujeme následnú podporu, "uviedol Petr 

Koptík, obchodný riaditeľ a predseda predstavenstva spoločnosti Minerva Česká republika, a.s. "Veľmi si 

vážime priazne našich zákazníkov a veríme, že naša spolupráca bude trvať aj naďalej," dodal. 

 

Minerva ČR pomáha výrobným spoločnostiam riadiť ich podnikové procesy a pomáha podnikom k vyššej 

efektivite. Ako člen automobilovej asociácie ODETTE a jediná spoločnosť v ČR už 10 rokov poskytuje 

dodávateľom automobilového priemyslu školenia a audity globálneho štandardu MMOG / LE. Medzi 

zákazníkov spoločnosti Minerva patria napríklad Bioveta, Colorlak, Fuji Koyo Czech, IG Watteeuw, Hamé, 

Korado, Madeta, Obaly Morava, Retigo, TESCAN Orsay Holding, TOS Varnsdorf, Unex, United Bakeries a 

VOP CZ. 

 

Na slávnostnom galavečere k 25. výročiu konanom v júni na brnenskej hvezdárni odovzdal predseda 

predstavenstva Minervy ČR ocenenie zákazníkom predovšetkým za vynikajúcu spoluprácu. Ceny boli 

udelené spoločnosti Colorlak, United Bakeries, Unex, IG Wateeuw ČR a EPCOS OHG. 

 

"Minerva je kľúčovým partnerom v regióne EMEA a je mi potešením, že môžem celému jej tímu 

pogratulovať k tak významnému výročiu," povedal Jean-Claude Walravens, Senior Viceprezident 

spoločnosti QAD v regióne EMEA. "Počas našej spolupráce sme Minerve udelili niekoľko ocenení QAD za 

rýchlu implementáciu a cien Distribútor roka v celkovom hodnotení všetkých distribútorov v regióne 

EMEA. Chcel by som poďakovať za vynikajúce partnerstvo a vyjadriť želanie ešte mnoho ďalších rokov 



 

 

vzájomnej spolupráce a spokojných zákazníkov. " 

 

Spoločnosť Minerva Česká republika  

Minerva ČR je výhradným dodávateľom podnikových aplikácií firmy QAD Inc. v Českej a v Slovenskej 

republike. Minerva dodáva v rámci Európy už dvadsať rokov riešenia pre zdokonalené plánovanie výroby 

(APS) SIMATIC IT Preactor od spoločnosti Siemens PLM Software. Minerva pomáha riadiť výrobné 

podniky s väčšou efektivitou, kontrolou a produktivitou. Ponúka svojim zákazníkom všetky služby od 

inštalácie softwaru, poradenstvo, systémovú integráciu až po cloudové riešenia. Viac informácií nájdete 

na www.minerva-is.eu.  

 


