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Vítejte v NWT

Už více než čtvrtstoletí patříme mezi nejvýznamnější technologické
a inovační firmy České republiky. Naší vizí je přinášet lidem ty nejnovější světové technologie (New World Technologies).

Investujeme do inovativních projektů a start-upů zaměřených na
trvale udržitelný rozvoj i celosvětovou environmentální politiku.
Již několik let patříme mezi 100 nejlepších českých firem.

Nadčasové produkty, chytrá řešení a nejvyšší možná kvalita tvoří
stěžejní pilíře holdingu, jehož cílem je být na trhu v první trojce ve
všech sektorech, kterým se věnuje.

Srdcem NWT je bývalé baťovské obilní silo ve Zlíně. S pobočkami na
Slovensku, v Anglii a na Kypru zaměstnáváme více než 400 pracovníků v oborech zemědělství, stavebnictví, informační technologie
a energetické úspory.

„Většina věcí, jimiž se budeme
v příští dekádě zabývat,
momentálně ještě ani neexistuje,
a to nás baví ze všeho nejvíce.“
David a Martina Vítkovi, majitelé zlínského holdingu
vedou a budují trvale úspěšnou firmu již více než 25 let
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Vítejte v NWT
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Historie
firmy

pobočka
Zlín

1995

2008

2000
2002

1999

založení
NWT Computer
v Kroměříži

nové pobočky
Slovensko,
Anglie, Španělsko

obrat
společnosti
v Kč

vznik divize
Internet

postavených již
5 bioplynových
stanic
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založení
e-shopu
Patro.cz

výroba a prodej
strun do 3D
tiskáren

3ha skleník
Kameničany (SK)

přestěhování
do baťovského
sila ve Zlíně

stavba nové
zlínské
pobočky

vznik Datového
centra Silo

nové logistické
centrum
v Hulíně

130
zaměstnanců

2013

zaměření
na ekologické
projekty

stavba největšího
skleníku v Česku
v Dolní Lutyni

výstavba prvního
hi-tech skleníku
v Česku

divize
fotovoltaických
elektráren

výstavba prvního
pasivního domu
nové generace

rebranding
holdingu,
NWT a.s.

největší
fotovoltaika v ČR
o výkonu 407 kW

2014

podpora
start-upů

přípravná fáze
centra IoT

stavba první
bioplynové
stanice (BPS)

pobočka
Pittsburgh, USA

2019

2017
2018

2016

2012

2010

2003

30 zaměstnanců

přesun firmy
do Hulína

2009

2007
1998

1992

pobočka
Praha

500 zaměstnanců

2015
dodavatel
elektřiny a plynu

vývoj vlastního
elektromobilu

developerský
projekt
Park Tower
Historie firmy
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Výroba
a úspora
energií
Vytápění a chlazení
Výroba elektřiny
Levnější plyn a elektřina
Servisní dohledové centrum OZE

Vytápění
a chlazení

Úspory činí až 80 % při využití
tepelného čerpadla oproti
klasickým způsobům vytápění

Ekologické a úsporné způsoby
vytápění a chlazení pro rodinné
domy a průmyslové objekty

Pokud vás zajímá investice do vlastního zdroje tepla či chladu, pomůžeme vám s volbou vhodných technologií a jejich variant. Máme
mnoho zkušeností jak s velkými průmyslovými instalacemi o velikosti stovek kilowatt až megawatt, tak s realizací malých zdrojů tepla
a elektřiny v rodinných domech. Preferujeme kompletní dodávku na
klíč včetně montáže, oživení, zaškolení a vyřízení administrativy.

Rodinný dům v Luhačovicích: systém tepelného čerpadla vzduch/voda
slouží pro vytápění (chlazení) domu, ohřev teplé vody a vnitřního bazénu

Před samotnou realizací navrhneme řešení, zpracujeme kompletní
audit a ekonomiku. Budete tedy předem vědět, kolik bude technologie stát, ale také kdy se vám investice vrátí a zda je výhodnější, než
klasické konvenční zdroje. Do naší nabídky spadají:
•
•
•
•

Tepelná čerpadla (dokážou využít neomezené energie ze
země, vody či vzduchu a získat tak zdarma teplo z vašeho okolí)
Kogenerační jednotky (v procesu kogenerace je smysluplně
využito odpadní teplo, jež vzniká při výrobě elektřiny)
Vzduchotechnika, rekuperace a klimatizace (pro složitá
průmyslová řešení i rodinné domy)
Plynová tepelná čerpadla (průmyslové čerpadlo určené pro
chlazení a souběžné topení)
Elektřina a teplo z kogenerační jednotky bioplynové stanice jsou využity
v celoročně provozovaném 3ha skleníku v Kameničanech na Slovensku
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Výroba a úspora energií

Vytápění a chlazení
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Výroba elektřiny

Levnější plyn
a elektřina

Energeticky úsporné projekty,
které šetří vaše finanční zdroje
i životní prostředí

Nabízíme dlouhodobě jedny
z nejpříznivějších cen na trhu

Spotřeba ráno

Špička slunečního svitu

Spotřeba večer

Dlouhodobé působení
na českém trhu v oblasti
energetiky nás odlišuje od
mnoha dodavatelů energií

Intenzita produkce fotovoltaických panelů v průběhu dne
Znázornění spotřeby v průběhu dne, která je pokryta z fotovoltaiky
Označení elektřiny, která by mohla být ušetřena v případě instalace baterií

Klasický fotovoltaický systém s panely a měničem zapojeným
do vnitřních rozvodů domu je tím nejjednodušším způsobem,
jak snížit účty za elektrickou energii. Pro pokrytí vlastní spotřeby
nabízíme hybridní fotovoltaické elektrárny, které uskladňují
energii v bateriích. Tento systém umožní zvýšit podíl vlastní využité
energie až na 80 % tím, že využije denní energie v noci nebo v době
nedostatku.

Změnu dodavatele a všechny dokumenty pro vás připravíme a zařídíme zdarma. Celý proces je zcela bez rizika a bez starostí, pro vaše
maximální pohodlí. Využijte tarif bez stálého poplatku za odběrné
místo. Ušetříte až tisíce korun ročně oproti běžným nabídkám.
Pro domácnosti
Nyní můžete využít možnost sjednání smlouvy na dobu neurčitou –
tedy bez jakýchkoliv závazků.

Pro společnou výrobu elektřiny a tepla nabízíme kogenerační
jednotky. Elektřina vytvořená v kogeneraci se používá pro vlastní
spotřebu objektu (bytové jednotky, průmyslové objekty apod.),
v němž je jednotka umístěna, nebo je možno ji dodávat do sítě.
Teplo z kogenerace se využívá k vytápění budov, přípravě teplé
užitkové vody nebo technologického tepla. Kogenerační jednotky
slouží také jako nouzové zdroje elektrické energie v místech její
nepřetržité potřeby.

Pro firmy
Pro firemní zákazníky s vyšší spotřebou nabízíme možnost sjednání
individuální ceny za elektřinu a plyn.
Změnou dodavatele ale možnost úspor za energie zdaleka nekončí.
Tepelná čerpadla, fotovoltaické panely nebo kogenerační jednotky
umíme a pomůžeme i vám. Co vše vám pomůže ušetřit náklady za
energie, najdete na www.nwtenergie.cz.

V případě začlenění baterií
do systému se může váš dům
stát energeticky nezávislý
Příklad využití hybridní fotovoltaiky ve Zlíně: energie ze solárních panelů
se ukládá v 6 bateriích o celkové kapacitě 51 kWh
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Výroba elektřiny

S námi ušetříte až 35 % oproti běžným dodavatelům
Levnější plyn a elektřina
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Servisní dohledové
centrum OZE

Přes 55 MW činí instalovaný
výkon aktuálně servisovaných
110 objektů v ČR i SR

Zajistíme služby od kontroly
a revizí až po rozsáhlé opravy
velkých solárních parků

Naším primárním cílem je
udržitelnost projektu
po celou dobu jeho životnosti

Přebíráme nepřetržitý technologický a bezpečnostní dohled na
střešní i pozemní fotovoltaické elektrárny a bioplynové stanice.
V rámci dohledu OZE má tým pracovníků na starosti predikci nadcházejících závad, optimalizaci výkonu FVE a BPS systémů, řešení
pojistných událostí, komunikaci s dispečinkem distribuční soustavy,
archivaci a zálohu dat apod. Dále nabízíme revize elektroinstalace
(střešních i polních fotovoltaik), opravy technických i konstrukčních
prvků elektráren, termodiagnostiku a měření V/A charakteristiky.

Údržba solárních panelů
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Servisní dohledové centrum OZE

Díky měsíčním reportům máte také vždy přehled o tom, kolik vaše
elektrárna vyrobila, jaké byly za daný měsíc tržby, popř. zda došlo
v daném měsíci k nějakým servisním zásahům. K dispozici je také
porovnání výroby a tržeb až 12 měsíců zpětně.
Zajišťujeme záruční ipozáruční servis, preventivní kontroly, pravidelné revize, ale také údržbu terénu a úpravu zatravnění plochy. Objekt
je stále pod kontrolou díky ostraze prostřednictvím průmyslových
kamer a k dispozici je také nonstop linka.

Kontrola solárních panelů pomocí termovizní diagnostiky
Servisní dohledové centrum OZE
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Stavebnictví

Příprava projektů

Kvalitní příprava projektu
„na papíře“ ušetří spoustu
času, peněz a nervů při
realizaci

Zpracujeme projektovou
dokumentaci ve všech stupních
vč. kompletní inženýrské činnosti

Příprava projektů
Pasivní domy ALPH
Výroba panelů
Elektromontáže

Před zahájením vlastních projekčních prací zpracujeme ve spolupráci s investorem vždy nejprve indikaci investičních nákladů,
základní koncepční výkresy, varianty výroby a distribuce energií
a ekonomiku připravovaného záměru včetně zdrojů financování
(vlastní zdroje, úvěr, dotace). Pro projekty v ČR a SR zajišťujeme tuto
službu pro investory zdarma.
Nejen díky tlaku legislativy na snižování energetické náročnosti
budov hrají stále větší roli také alternativní zdroje energií (fotovoltaika, tepelná čerpadla, kogenerační jednotky). Vypočítáme
investiční a provozní náklady na provoz budovy a navrhneme
individuální řešení.
Po odsouhlasení ekonomiky projektu a základních koncepčních
výkresů a specifikací naši projektanti zpracují projektovou dokumentaci pro územní a stavební řízení a zajistí vyřízení stavebního
povolení. Po odsouhlasení podrobného technického zadání s investorem pak zpracujeme realizační projektovou dokumentaci.
V rámci přípravy projektu pomáháme investorům s oslovením
bank a zajištěním optimálních podmínek financování záměru
prostřednictvím úvěru anebo dotací. Máme přehled o dotacích
a podporách od Czechinvest, MŽP, SZIF a PGRLF a zajišťujeme
jejich kompletní administraci.
Projektujeme rodinné domy i průmyslové stavby
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Stavebnictví

Příprava projektů
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Pasivní domy
ALPH
Realizujeme komfortní bydlení
šetrné k životnímu prostředí
a vaší peněžence

Naše pasivní domy navazují na současné potřeby evropského
udržitelného rozvoje. Specializujeme se na bytové jednotky, jejichž
výstavba je dlouhodobě udržitelná, ohleduplná k životnímu prostředí, časově nenáročná a téměř nezávislá na trhu práce.
ALPH (Active Live Passive House) je zkratka pro nadčasovou stavbu,
která přináší pasivní standard, zdravé a bezpečné bydlení i nejmodernější technologie – to vše v souladu s feng-shui. Díky příjemnému mikroklimatu a pravidelné výměně vzduchu s rekuperací a filtrací je pasivní dům ideálním řešením (nejen) pro všechny alergiky

Střecha domů ALPH je zároveň vodní plochou, která vytváří příznivé klima
a chladí střešní konstrukci

16

Pasivní domy ALPH

Naše stavby uspoří až
90 % nákladů na vytápění
a chlazení

a astmatiky. Mimo řízené větrání zbavené veškerých plísní a nečistot
dokážou naše „chytré stavby“ plně využít také sluneční světlo a teplo
k tomu, aby pro své majitele zajistily vysoký komfort bydlení. Topení
je podlahové a stropní s možností kombinace obou soustav. Stropní
soustava zajistí také chlazení domu v letních měsících a na rozdíl od
běžných klimatizací je bez hluku a proudu vyfukovaného chladného
vzduchu.
Nabízíme jak kompletní výstavby pasivních domů na klíč, tak i třeba
hrubou stavbu nebo dodávky jednotlivých stavebních celků.

Nedaleko Beskyd, u přehrady v lokalitě Horního Těrlicka, pro vás stavíme další
pasivní domy nové generace

Pasivní bytové domy v Dolních Tošanovicích představují ideální kombinaci mezi životem na venkově a ve městě

Pasivní domy ALPH
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Výroba panelů

Elektromontáže

Pro pasivní a nulové stavby
vyrábíme panely s vlastní
technologií

Slaboproudé a silnoproudé
elektroinstalace včetně
všech navazujících služeb

Izolace z grafitového polystyrenu je do
panelu integrovaná pomocí drážek

Základní stavební prvek využívaný k výstavbě pasivních domů známe již z dob starověkého Říma. Beton je ideální kompozitní materiál
pro ty, kteří chtějí bydlet zdravě, ekologicky, ekonomicky a esteticky.
Jeho vynikající mechanické, tepelné a zvukové vlastnosti jej předurčují jako ideální materiál pro naše stavby.

Výroba stavebních dílů a řešení detailů probíhá ve vlastní továrně
ve stálých podmínkách nezávisle na počasí, tím zjednodušujeme
a automatizujeme procesy. Rychlá a efektivní montáž na stavbě
snižuje náklady a umožňuje řešit detaily nezbytné pro splnění
podmínek nízkoenergetických a nulových staveb.

Prefabrikované betonové panely vyrábíme se zabudovanou tepelnou izolací na venkovní straně, která zajistí dostatečnou akumulaci
tepelných zisků jak z pasivních, tak z aktivních zdrojů.

Do našeho produktového portfolia spadají jak stěnové panely s integrovanou izolací, tak také střešní panely, prefabrikovaná schodiště, okenní a dveřní překlady a příčkové stěnové panely bez izolace.

Nabízíme dodávky a služby v oblasti slaboproudých, silnoproudých
rozvodů od technického návrhu přes projekt, realizaci až po záruční
i pozáruční servis všech dodávaných technologií a systémů.
Ať už stavíte rodinný dům či zastupujete investora administrativně výrobního areálu, kontaktujte nás. Mezi naše hlavní činnosti patří:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Stěnové panely se dají velikostně jakkoliv přizpůsobit, jediným limitem je
délka panelu pro transport

18

Výroba panelů

Jedno patro rodinného domu postavíme během 8 hodin

S elektroinstalacemi máme
zkušenosti více jak 16 let

projekční činnost
silnoproudá elektroinstalace (SIL)
kompletní dodávky stavebních celků
systémy měření a regulace (MaR)
inteligentní řízení budov
datové sítě a strukturovaná kabeláž (SK)
elektrická požární signalizace (EPS)
ozvučení, evakuační rozhlas (MR, ER)
poplachové zabezpečovací
a tísňové systémy PZTS (dříve EZS)
monitorovací a kamerové systémy (CCTV)
docházkové a přístupové systémy (ACS, EKV)
jednotný čas (JČ)
osvětlení

Pro Luka Living v Praze - nejmodernější rezidenční budovu v Česku
jsme zajistili kompletní dodávku a montáž silnoproudu

Pro Grandhotel Tatra ve Velkých Karlovicích jsme provedli práce
v celkovém objemu 25 mil. Kč

Elektromontáže
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Produkční
skleníky

Výstavba
produkčních skleníků
na klíč
Stavíme produkční skleníky pro
hydroponické pěstování ovoce,
zeleniny a květin

Výstavba produkčních skleníků na klíč
Farma Kameničany
Farma Bezdínek
Odbytové organizace

Máme stabilní tým zkušených
projektantů, projektových
manažerů, stavbyvedoucích,
techniků a strojníků

Od roku 2009 realizujeme na klíč v roli generálního dodavatele
technologické stavby – celkem jsme jich zatím dokončili za více než
3 mld. Kč. Od roku 2013 stavíme na klíč produkční skleníky a fóliovníky pro celoroční pěstování ovoce, zeleniny a květin. Za výstavbu
odpovídá stabilní tým našich zkušených technologů, projektových
manažerů, stavbyvedoucích, strojníků a techniků.
Faktory, které nejvíce vylepší ekonomiku hi-tech produkčního
skleníku v ČR:
•
•
•
•
•
•

absolutně rovný levný pozemek (srovnání pozemku zvyšuje
investiční náklady)
připojení přímo ke zdroji elektřiny (nejlevnější elektřina v EU pro
pěstební světla – pouze cena komodity a daň)
připojení ke zdroji levného (odpadního) tepla
větší produkční plocha (min. 1 ha)
získání investiční dotace od SZIF
získání dotace na úroky z úvěru od PGRLF

Srdcem každého moderního produkčního skleníku je počítač pro
řízení klimatu. Hoogendoorn je nizozemská společnost, která je
jedním ze tří největších světových dodavatelů počítačů pro řízení
klimatu v produkčních sklenících. My jsme přímým výhradním dodavatelem a servisním partnerem systémů Hoogendoorn pro ČR a SR.
Stavba největšího skleníku v Česku - 11ha Farma Bezdínek v Dolní Lutyni
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Výstavba produkčních skleníků na klíč
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Farma Kameničany

Pěstujeme prémiové odrůdy rajčat
vyznačující se vysokou mírou
vzniku chuťové závislosti

Farma Bezdínek
Jako první pěstitel rajčat na
Slovensku jsme dostali prestižní
ocenění Značka kvality SK GOLD,
a to pro všechny naše produkty

V roce 2014 jsme postavili nejmodernější hi-tech produkční skleník
na území Slovenska, který jako jediný na Slovensku díky použití
pěstebních světel dodává produkci na trh 12 měsíců v roce.

Jako první skleník na Slovensku zavádíme systém tzv. bezreziduální
produkce – to znamená, že vám garantujeme, že naše zelenina
obsahuje 0 % zbytků pesticidů stejně jako v případě BIO výrobků.

Udržitelnost je pro nás klíčové téma. Zdrojem tepla a elektřiny pro
náš skleník je bioplynová stanice. Minimalizujeme emise z dopravy,
protože pěstujeme rajčata pro zákazníky na Slovensku. Proti škůdcům používáme biologickou ochranu. Pro pěstování používáme
organický substrát, který po ukončení pěstební sezóny kompostujeme. Shromažďujeme veškerou dešťovou vodu i přebytečnou vodu
ze závlahy a znovu ji používáme pro závlahu rostlin. Vytvořili jsme
40 nových celoročních pracovních míst s jednosměnným provozem
od pondělí do pátku pro místní lidi.

Rozhodli jsme se pěstovat pouze ty nejchutnější odrůdy v top-segmentu rajčat, abychom nekonkurovali domácím producentům. Od
počátku jsme se soustředili kromě pěstování i na marketing. Je nám
velkou ctí, že jsme se stali pěstitelem ovoce a zeleniny s největší
komunitou fanoušků na Facebooku na Slovensku. Více informací
najdete na www.farmakamenicany.sk.

Rajčata a okurky s excelentní chutí,
bez pesticidů a 12 měsíců v roce

Česká republika je společně s Lucemburskem poslední v produkci
zeleniny na obyvatele v celé Evropě. Naším posláním je přispívat
k tomu, aby Češi jedli 12 měsíců v roce více lokálně vypěstované
zeleniny nejlepší možné chuti. Proto pro vás na Bezdínku celoročně s láskou a nadšením pěstujeme ty nejchutnější odrůdy rajčat
a okurek a sbíráme je až opravdu plně dozrají. Jako první skleník
v Čechách zavádíme systém tzv. bezreziduální produkce – to znamená, že vám garantujeme, že naše zelenina obsahuje 0 % zbytků
pesticidů stejně jako v případě BIO výrobků.

Farmu Bezdínek najdete u Dolní Lutyně na Moravě, v těsné blízkosti
chráněného území přírodní památky Niva Olše. Součástí naší farmy
je i prodejna s čerstvou zeleninou a také návštěvnické centrum
s ukázkovým skleníkem, kde vám rádi ukážeme, jak se zelenina na
naší farmě pěstuje.

Z keříku na váš stůl se naše zelenina
dostane během několika hodin
Pro vytápění našeho skleníku používáme odpadní teplo z blízké
elektrárny, které by jinak skončilo bez užitku v chladících věžích.
Stejně jako v Kameničanech proti škůdcům používáme biologickou ochranu. Pro pěstování používáme organický substrát, který
po ukončení pěstební sezóny kompostujeme. Shromažďujeme
veškerou dešťovou vodu i přebytečnou vodu ze zálivky a znovu ji
používáme pro závlahu rostlin. Vytvořili jsme 150 nových celoročních pracovních míst s jednosměnným provozem pro místní lidi.
Obě naše farmy společně podporují aktivity projektu „Sladké děti“,
které vedou k osvětě dětského diabetu 1. typu a spolu se Zelinářskou unií Čech a Moravy se podílíme také na „Kampani na podporu
konzumace lokální produkce v ovoci a zelenině.“ Více informací
najdete na www.farmabezdinek.cz.

Vracíme do obchodů českou zeleninu
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Farma Bezdínek
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Zajištění odbytu
ovoce a zeleniny
Poctivá lokální zelenina
by měla být na pultech
obchodů samozřejmostí

Stojíme za vznikem odbytových družstev OVOZELA na Slovensku
a Čerstvě utrženo v Česku, která sdružují pěstitele lokální zeleniny
a ovoce. Společná značka přináší řadu výhod. Na základě zájmu
zákazníků můžeme plánovat, co budeme pěstovat, jsme silnější ve
vyjednávání s obchodními řetězci a můžeme také společně sdílet
pěstitelské zkušenosti.
OVOZELA
V roce 2015 jsme sdružili nezávislé slovenské farmáře a začali nabízet
čerstvou zeleninu pod jednotnou značkou OVOZELA. Společně
s naší partnerskou společností Vitazel, která zajišťuje pro OVOZELA
balení, logistiku a obchod s řetězci, jsme největším dodavatelem
v segmentu čerstvého ovoce a zeleniny na Slovensku. Zároveň ctíme a plně respektujeme identitu jednotlivých farmářů – na každém
balení je informace o tom, ze které farmy zelenina pochází a jaký
farmář je odpovědný za její kvalitu.
Hlavním mottem je „Sme tým, čo jete“. Při pěstování na našich
farmách je pro nás kvalita zeleniny a ovoce naprosto klíčovou. Proto
v širokém portfoliu odrůd záměrně nevybíráme ty, které by nám
přinesly nejvyšší výnos, ale hlavně ty, které na pulty slovenských
obchodů opět vrátí tolik postrádanou skvělou chuť. Plody sbíráme
v plné zralosti.
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Čerstvě utrženo
V roce 2017 jsme spolu s dalšími českými farmáři založili družstvo
Čerstvě utrženo. První úroda uzrála ještě v témže roce: voňavá
a sladká rajčata, papriky, okurky a další. Všechny farmy sdružené
v družstvu vedou nadšení lidé, kteří pěstování zasvětili život a ručí
za to, že jejich zelenina a ovoce jsou nejen poctivě vypěstované, ale
také šetrné k přírodě a lidem.
Věříme, že v České republice bude čím dál víc lidí při svých nákupech upřednostňovat kvalitní potraviny, které jsou nejen čerstvé
a chutné, ale především vypěstované v blízkosti jejich bydliště.

Naším posláním je přispívat
k tomu, aby Češi a Slováci jedli
12 měsíců v roce více lokálně
vypěstované zeleniny nejlepší
možné chuti

Zajištění odbytu ovoce a zeleniny
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Dodávky výpočetní
techniky

Technologické trendy
jen slepě nenásledujeme,
ale také udáváme

Dodáváme ICT řešení pro
soukromé firmy, veřejnou správu,
školství a zdravotnictví

Dodávky výpočetní techniky
Datové centrum a cloud
Správa, bezpečnost a outsourcing IT
Informační systémy a aplikace
Call centrum

Dodávky ICT řešení
Řadíme se k nejvýznamnějším dodavatelům výpočetní techniky
v České republice. Mezi naše přednosti patří ucelenost služeb – od
odborného návrhu řešení přes dodávku až po servis. Nabízíme také
možnost fakturace formou náhradního plnění. Spolupracujeme
s předními výrobci IT techniky (HP, Dell, Canon, Fujitsu, Microsoft
a další). Trendy jen slepě nenásledujeme, ale také udáváme. Díky
tomu jsme jednou z prvních společností, která vyšla budoucnosti
vstříc s nabídkou vlastních cloudových služeb.
Tisková řešení
Nabízíme kompletní realizaci a správu tiskového řešení – od
prodeje/pronájmu multifunkčního tiskového stroje přes zajištění
odborného servisu a údržby až po dodávky spotřebního materiálu
a správu provozu. Specializujeme se na nízkonákladový barevný tisk
(Optiprint) i šetrnou digitalizaci fyzických a obrazových dokumentů.
Internet věcí (IoT)
Vyvinuli jsme účinnou platformu pro optimalizaci logistických
a výrobních procesů. Pomocí pokročilých analytických nástrojů dokážeme sledovat výrobky, stroje, pracovníky ve výrobě i nejrůznější
fyzikální veličiny – a díky tomu efektivně snižovat náklady, zjednodušit jednotlivé pracovní úkony a předejít celé řadě problémů.
Více informací najdete na www.itsnadno.cz.
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Chytrá zasedačka nabízí perfektní propojenost s firemním skypem,
kalendáři i rezervacemi a úplně nové možnosti prezentace. Mezi hlavní
výhody interaktivního projektoru patří jeho nezávislost na počítači

Dodávky výpočetní techniky
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Datové centrum
a cloud
Efektivní a finančně dostupné
cloudové služby pro malé firmy
i velké korporace

Datové centrum Silo
Naše datové centrum je jedno z nejmodernějších v zemi. Certifikováno dle ISO 27001. DC Silo umožňuje nejen vytvoření virtuálních
strojů s jakýmkoliv moderním operačním systémem, ale zajistí
i libovolný prostor na disku pro ukládání dokumentů, souborů nebo
záloh. Mimo to nabízí také řešení zálohování a replikace dat, díky
kterému zvýší dostupnost vašich služeb a zajistí nepřetržitý provoz
vaší infrastruktury.

Správa, bezpečnost
a outsourcing IT
Každoročně získáváme ocenění Microsoft
(v roce 2017 cena v kategorii Moderní způsob
práce v segmentu malých a středních firem,
za rok 2018 ocenění v kategorii Bezpečnost
a ochrana citlivých dat)

Office 365
Specializujeme se na produkty společnosti Microsoft. Efektivní
řešení, vhodné pro velké i malé firmy, je Office 365 - předplacená
cloudová služba, která nabízí ty nejvhodnější nástroje pro dnešní
styl práce. Obsahuje nejlepší kancelářské aplikace ve své třídě, jako
je Excel a Outlook, ve spojení s výkonnými cloudovými službami
jako OneDrive nebo Microsoft Teams. Navazujícím produktem je
Microsoft 365 s pokročilými funkcemi správy zařízení a zabezpečení.

Dokážeme spolehlivě navrhnout
strategie využití a rozvoje IT
podle vašich požadavků

Síťové a servisní služby
Pro naše klienty navrhujeme a plánujeme rozvojové změny sítě tak,
aby dávaly funkční i ekonomický smysl. Postaráme se o celkovou
analýzu síťového prostředí. Posvítíme si na potencionální hrozby,
aktualizujeme dokumentaci a zajistíme podrobné schéma jednotlivých vrstev pro ještě jednodušší údržbu. Zajišťujeme kompletní
servis včetně poradenství, údržby, oprav a dalších nezbytností.

Online konference
Poskytujeme služby audio, video a web konferencí, založené na
nejmodernějších technologiích Cisco, WEST a Polycom. Našim
zákazníkům tak nabízíme rychlé, spolehlivé a bezpečné setkávání
pomocí telefonu či počítače kdekoliv na světě.

SiloBox
Bezpečnost v online prostoru je jedno z klíčových témat posledních
let. Praxe dokazuje, že zasílání důvěrných dokumentů prostřednictvím e-mailu nebo veřejných služeb je stále více riskantní. Rozhodli
jsme se využít zázemí našeho moderního datového centra a vytvořit aplikaci, která splňuje veškeré požadavky na bezpečné uložiště
i rychlý přenos dat v souladu s GDPR.

Více informací najdete na www.itsnadno.cz.
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Outsourcing
Se společnostmi, kterým se nevyplatí nákladný provoz vlastního IT
oddělení, se rádi podělíme o naše vlastní experty. Outsourcing služeb přináší nejen nejlepší know-how v oboru a nejnovější IT trendy,
ale také kompletní servis včetně poradenství, údržby, oprav a dalších
nezbytností pro efektivní a úsporný provoz. Firmám s vlastním IT
oddělením poskytneme konzultace, provedeme analýzu a navrhneme vhodná řešení.
IT bezpečnost
Staráme se o maximální ochranu citlivých dat našich klientů.
V nabídce máme služby, které ochrání hardware i software jak před
únikem informací, tak před narušením či přesměrováním služeb.
Jsme experti na antivirovou ochranu, firewally, bezpečnostní a penetrační testy, logování přístupů, analýzu, EMS, Azure RMS i Data
Loss Prevention.

Společně s Microsoftem pořádáme pro veřejnost pravidelné
business snídaně s praktickými ukázkami produktů i nejnovějších
možností spolupráce.

Patříme k největším odborníkům na cloudové služby v České republice

S našimi servisními
službami máte přístup
k tomu nejlepšímu
know-how v oboru

Certifikace nejvyšší odbornosti jsou u našich specialistů samozřejmostí

Správa, bezpečnost a outsourcing IT
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Informační systémy
a aplikace
Specializujeme se na moderní
programovací prostředky
a technologie

Naše softwarové
řešení pro veřejné
zakázky využívají
zákazníci z velkých
měst a veřejných
i soukromých institucí

Call centrum

Za rok zvládneme
obsloužit přes milion
příchozích konverzací,
a to až v osmi jazycích

Nabízíme mnohaleté zkušenosti
v oblasti aktivního a pasivního
telemarketingu

Zabýváme se vývojem informačních systémů,
business inteligencí a internetových aplikací,
zejména k podpoře legislativních předpisů.
Zaměřujeme se na tvorbu chytrých reportů
a specializovaných aplikací, například softwarová
aplikace ServiceDesk, spočívající v řešení a evidenci hlášených požadavků formou tiketovacího
systému či aplikace SiloBox, zajišťující privátní
zabezpečený přenos dat.

Klientské centrum
Outsourcování zákaznického servisu vám ušetří personální náklady
i starosti se vzděláváním nových zaměstnanců. Naši proškolení
specialisté se budou o vaše zákazníky starat nonstop - s maximální
péčí a porozuměním. A to nejen v naší mateřštině, ale i slovenštině,
angličtině, rumunštině, polštině, ruštině, bulharštině a vietnamštině.
Za rok zvládneme obsloužit více než milion konverzací. Specializujeme se na telefonní linky, e-mail, chat, sociální sítě, dvoucestné SMS
nebo automatický IVR systém.

V oblasti veřejných zakázek jsme vyvinuli elektronické nástroje podporující nákupní procesy
zadavatelů PAVEZA (podpora procesů plánování
nákupních potřeb a administrace veřejných zakázek) a EVEZA (certifikovaný profil zadavatele),
anebo internetovou aplikaci SiloDoc k podpoře
řízené online dokumentace.

Aktivní call centrum
Máte jedinečný produkt a chcete, aby se o něm lidé dozvěděli?
Stačí si zvolit cílovou skupinu – a o zbytek se už postaráme. Vy znáte
nejlépe své produkty. My zase umíme komunikovat se zákazníkem
tak, aby porozuměl výhodám, které mu přinesou. Naší prioritou
je kvalitní hovor s jasným (a podrobně reportovaným) výsledkem.
Pomůžeme vám s vytvořením vhodné databáze kontaktů a pro vaše
zákazníky zajistíme nepřetržitou online i offline podporu.

O klienty se budeme jménem vaší společnosti starat 24 hodin denně

K našim klientům patří mj. Lesy České republiky, Statutární město Olomouc nebo Vojenské lesy
a statky ČR

Na veškeré naše služby nabízíme možnost náhradního plnění.
Využijte outsourcing provozu zákaznických linek. Více informací
naleznete na www.emea.cz.

Naši operátoři jsou klientům k dispozici nonstop

Pečujeme o zákazníky jako je Tesco Mobile, decoDoma nebo Dotykačka
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Call centrum
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Internetové
obchody
Provozujeme a vyvíjíme e-shopy
s širokým produktovým portfoliem,
působící na trhu od roku 1998

Internetové obchody
Struny pro 3D tisk Fillamentum
Park Tower
Inovační centrum IoT
Elektromobily Enviel
Chráněná dílna
Backoffice a marketing
Farma Pod Hvězdou

Internetové obchody
Od elektroniky přes kancelářskou techniku až po kosmetiku a knihy.
Takový je sortiment e-shopu Patro.cz – dominantního prodejního
kanálu skupiny internetových obchodů, která na trhu působí více
než 20 let. Provozujeme vlastní logistické centrum s několika sklady.
Naše výdejny najdete ve Zlíně, Brně a Uherském Hradišti.

E-shopy a nákupní software vytváří náš tým vývojářů

Součástí skupiny e-shopů je obchod s IT digiboss.cz, knihkupectví
knihy.cz, books.cz a levne-knizky.cz a obchody se sportovními
potřebami lypo.cz, sportilo.cz a outdoor-shop.cz.
Tvorba e-shopů
Internetové obchody nejen spravujeme, ale také sami vytváříme.
Zkušený tým vývojářů vyladí grafiku, zautomatizuje jednotlivé procesy, propojí e-shop s firemními systémy, zajistí komunikaci s třetími
stranami (Heureka, Amazon, Ebay…) a přidá „umělou inteligenci“
v podobě chytrého nákupního softwaru.
Nákupní software
Navrhli jsme vlastní nákupní systém, který dokáže efektivně vyhodnotit tu nejvýhodnější dodavatelskou nabídku – a to nejen na
základě cen, ale také kvalitě nebo dostupnosti produktu. To přináší
firmám nejen přehlednější práci s daty a jejich analýzou, ale také
výraznou úsporu času i nákladů a lepší pozici při vyjednávání cen.
Na e-shopu Knihy.cz knihy nejen prodáváme, ale také o nich blogujeme
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Holding

Internetové obchody
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Struny pro 3D tisk
Fillamentum
Vyvíjíme a produkujeme špičkové
tiskové struny do 3D tiskáren

Vinyl 303, struna pro průmyslové aplikace, se
vyznačuje vynikajícími mechanickými vlastnostmi,
trvanlivostí a odolností proti nárazu

Od roku 2011 se pod jménem Fillamentum úspěšně prezentuje
výroba ze srdce Evropy nejen doma, ale především ve světě. Díky
vlastnímu vývojovému teamu, spolupráci s profesionály a univerzitami jsme schopni určovat nové trendy a materiály.

Specializujeme se na precizní výrobu vnitřní bowdenové výstelky
a prinášíme inovativní řešení v oblasti tribologických materiálů pro
bowdenové ovládací prvky v oblasti automotive. Jsme dodavateli
trubek pro pneumatické rozvody pro nákladní vozy a autobusy.

Novým směrem naší výroby je i produkce
monofilamentů pro technické použití pod
značkou Fillamentum Monotech, která produkuje
přídavné materiály pro svařování plastů.

Důvěru v naše produkty jsme vybudovali především výrobou
strun pro 3D tisk. Dnes už můžeme hrdě prohlásit, že patříme
mezi TOP 5 producenty na světovém trhu. Nabízíme materiály pro
kutily, ale i průmyslové využití pod značkou Fillamentum a Fillamentum Industrial. Spolupracujeme s designéry, výrobci, architekty a předními průmyslovými firmami.

Pro oblast automation vyvíjíme a vyrábíme řešení rozvodů
plynných a kapalných médií pro použití zejména v oblasti průmyslové automatizace. Pro extrémně náročné aplikace máme trubky
z fluoropolymerů. Důležitou oblastí je i packaging, kde přinášíme
na trh trubky a hadice pro použití v potravinářském a nápojovém
průmyslu.

Našimi zákazníky jsme ceněni pro vysoké
výrobní standardy, které stále posouváme dál.
Postupně digitalizujeme výrobu a již dnes splňujeme certifikaci dle norem IATF, norem ISO 14000
a ISO 18000.
Jsme veřejně obchodovanou společností na trhu
START na pražské Burze cenných papírů a v roce
2018 jsme obdrželi ocenění Exportní cena DHL
UNICREDIT - 1. místo v kategorii Globální exportér.
V lednu 2019 jsme založili dceřinou společnost
Fillamentum USA se sídlem v Pensylvánii, kde otevíráme pobočku a výrobní závod. Více informací
na www.fillamentum.com.

Patříme mezi TOP 5 producenty na světovém trhu
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Struny pro 3D tisk Fillamentum

Jsme světový leader na poli inovací.
Naše materiály využívá americká
armáda i tvůrci Star Wars

Struny vyrábíme primárně na bázi ABS a PLA, ale také třeba
z pevného nylonu, materiálů na bázi dřeva nebo elastických materiálů
(model tisk A. Nosek, design F. Jerez)

Struny pro 3D tisk Fillamentum
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Park Tower

Park Tower nabídne bydlení
pro mladé, rodinné byty
i luxusní vzdušné rezidence

Bydlení s nádechem Ameriky
v srdci Zlína
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Za pohodlím, komfortem, volností a nekonečnými možnostmi
nemusíte až za velkou louži. To pravé bydlení s neopakovatelným
nádechem Ameriky vás čeká už brzy ve Zlíně. Útulné garsonky,
prostorné rodinné byty i luxusní vzdušné apartmány s vlastním
výtahem, střešní terasou nebo lodžií s jedinečným panoramatickým
pohledem na Zlín – to vše a mnohem více nabídne náš Park Tower.
Unikátní bytový komplex vyroste už koncem roku 2020 v samotném
srdci města – přímo naproti parku Lorencovy ulice. Svým budou-

cím rezidentům zajistí nejen klidné zázemí s výbornou dostupností
k tomu nejlepšímu, co město červených cihel nabízí, ale také řadu
doplňkových služeb na úrovni newyorských standardů.

Střešní terasy nabízí relax v zeleni, fitness centrum či letní kuchyni

K dispozici jsou vzdušné apartmány s netradičními výhledy na Zlín

Park Tower

O vizuální stránku 11patrové budovy, která citlivě spojuje nadčasovou
baťovskou architekturu spolu s nejnovějšími technologiemi, se postarali architekti ze Semela Ateliers, kteří mají „na svědomí“ také návrh
centra strategických služeb NWT. Více na www.parktower.cz.

Park Tower
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Inovační
centrum IoT
Technologiemi nabité vědeckotechnické centrum pomůže rozjet
vaše podnikání

Elektromobily
Enviel
V rámci budovy budou
k pronájmu kancelářské
prostory a prostory pro
pořádání meetingů
nebo konferencí

Univerzální komunální vozidla
s nízkými provozními a servisními
náklady a nulovými emisemi

Výdrž baterie na celý pracovní den
Bezemisní a bezhlučný provoz
Široká variabilita využití
Nízké provozní a servisní náklady

Než se nápady dostanou k těm správným lidem, chce to nejen víru
a odhodlání, ale i výhodné tvůrčí podmínky. V inovačním centru
můžete využívat úzké spolupráce s Univerzitou Tomáše Bati (oblast
výzkumu a vývoje) – a také již vybudovanou infrastrukturu a s ní
spojené facility služby společnosti NWT (datové centrum, licence
na SW, Internet věcí apod.). Celý objekt bude fungovat na principu
chytrého řešení IoT.

Inovační centrum nabídne 89 kanceláří, prostory pro pořádání
meetingů a konferencí, obchodní pasáž i laboratoře, které bude
možné využít jak ve spolupráci s vědeckými institucemi, tak pro
vlastní výzkum.

Konec všem předsudkům. I komunální služby můžou mít pozitivní
vliv na vizuální podobu města. Enviel, to jsou multifunkční vozy
s celoročním využitím ke správě parků, údržbě zeleně, úklidu, pracím
na staveništi nebo správě výrobních areálů.

Sedmipodlažní budova vyroste ve Zlíně v Prštném, v přímém
sousedství původního baťovského obilního sila – dnes Centra
strategických služeb NWT, a.s.

Environmentální, elektrický – a díky tomu udržitelný užitkový vůz je
šetrný nejen k místní infrastruktuře, ale i k obyvatelům. Každý krok
ke zdravější planetě je důležitý nejen pro nás, ale především pro
naše děti a další generace. Enviel přináší bezemisní tichý provoz,
nízké náklady, celoroční variabilní využití, ergonomický uživatelský komfort a řadu nadstandardních funkcí, díky kterým bude
práce ještě efektivnější.

Smart City Ready
Vysoký uživatelský komfort

K vozu lze připojit další nástavby jako je valník, třístranný sklápěč, sněhová radlice, sypač, kropící a cisternová nástavba
a vysokozdvižná plošina. Uchycení je totožné s auty
značek Multicar, Alficar, Zebra aj., můžete tedy využít
vaše stávající příslušenství.

Budova vyroste hned vedle Centra strategických služeb NWT, ve Zlíně - Prštném
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Inovační centrum IoT

Celý koncept pojí úcta k původní architektuře města i inspirace konceptem
Smart city

Za 5 let ušetříte až 900 000 Kč
za provoz oproti konvenčním
komunálním vozidlům
Elektromobily Enviel
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Chráněná dílna

Podporujeme lepší budoucnost
pracovníků se zdravotním
postižením

Pomáháme lidem se zdravotním postižením znovuobjevit radost
z práce. Více než 50 % zaměstnanců společnosti EMEA vyčlenil
zdravotní stav z klasického pracovního procesu. U nás mají možnost pocítit, že i přes svůj handicap mohou být užiteční. Vystoupit
ze sociální izolace i zaběhnutého stereotypu a opět získat důvěru
ve své schopnosti. Každou zakázkou a službou, kterou vykonáme,
podpoříte jejich uplatnění na trhu práce a získáte důkaz o tom, že se
na nás můžete spolehnout. V současné době u nás pracuje ve dvou
pobočkách (Hulín, Zlín) více než 40 osob.

Farma Pod Hvězdou

Odběrem zboží a služeb od nás
ušetříte na odvodech do státního
rozpočtu a optimalizujete náklady
vaší společnosti

Lokální farmářské produkty
prodáváme pod vlastní značkou
Farma Pod Hvězdou

Nabízíme drobné manuální práce (montáže, kompletace a polepy
výrobků, lepení krabic), balící služby, administrativní práce a služby
aktivního call centra a klientského centra. Spolupráce s námi může
být jednorázová nebo dlouhodobého charakteru. Veškerá fakturace
je formou náhradního plnění.

Naše farma se nachází v ekologicky čisté oblasti,
3 km jižně od Kroměříže pod kopcem Hvězda,
blízko přírodní památky Obora. Nabízíme zde
ručně vyráběné přírodní produkty jak živočišné,
tak rostlinné výroby.

Odběrem našeho zboží a služeb splníte zákonem daný povinný
podíl pro zaměstnávání OZP, ušetříte na odvodech do státního
rozpočtu a optimalizujete náklady vaší společnosti.

V ovocném sadě jsme vysázeli přes 2 000 stromů
a keřů. Do našeho sortimentu patří ručně zpracované a balené džemy, kompoty, slivovice a další.
Pro kvalitnější opylení stromů jsme zavedli vlastní
chov včel, který nyní čítá 250 včelstev. Nabízíme
květový a medovicový med, který se vyznačuje
výrazným aroma a vysokou kvalitou. Díky chovu
domácího charakteru mají naše zvířata (králíci, slepice, kachny, ovce, prasata) ty nejlepší podmínky
a péči.
Farma si vyrábí energii ekologicky z obnovitelných
zdrojů - ostrovní fotovoltaický systém na střeše
technické budovy dodává elektřinu a k čerpání
vody ze studny využíváme větrné čerpadlo.
Více informací najdete na www.podhvezdou.cz.

Montujeme součástky pro nadnárodní společnosti
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Chráněná dílna

Farma Pod Hvězdou
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Backoffice
a marketing
Jsme podpůrná divize nejen
celého holdingu, ale nabízíme
služby také externě

Finanční služby
Zabezpečujeme zpracování a vedení účetnictví, daňové evidence,
mzdové agendy, právní poradenství, a to jak z vlastních zdrojů, tak
prostřednictvím spolupracujících subjektů. K dispozici máme odborníky v oblasti ekonomie, účetnictví, personalistiky a práva.

Marketingové služby
Poskytujeme služby v online marketingové komunikaci - webové
prezentace, experience design, user experience a sociální média.
Nabízíme grafické práce, tvorbu jednotného vizuálního stylu, copywriting, návrhy a tisk letáků, brožur, vizitek a řezané grafiky.

Start-upy
Podporujeme nové zajímavé nápady s šancí na vysokou návratnost
původní investice, nejen z oblasti IT.

Pro holding zajišťujeme společenské akce jak pro klienty, tak pro
zaměstnance a jejich rodiny.

Organizujeme také eventy pro zaměstnance a jejich rodiny
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Backoffice a marketing

Foyer v sídle společnosti NWT, v budově
bývalého baťovského sila ve Zlíně - Prštném
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nwt.cz
nwt.cz
company/nwt-a-snwttube
www.nwt.cz | info@nwt.cz | 800 570 570
NWT a.s., tř. Tomáše Bati 269, 760 01 Zlín
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