




KREATIVITA KVALITA INOVATÍVNOSŤ

JEDINEČNOSŤ PRECÍZNOSŤ ZODPOVEDNOSŤ

SPOKOJNOSŤ SKVELÁ PODPORA

  

  

  
RÝCHLOSŤ

VAJNORSKÁ ULICA

HO
TEL CO

LO
R

Vajnorská 142, 83104 Bratislava, Slovensko

DCBI s.r.o.
info@dcbi.sk
+421 905 394 940



Odlíšime Vás od konkurencie jedinečnou webovou prezentáciou, 
ktorá vám zabezpečí úspech na trhu.

DCBI s.r.o. ponúka :

WordPress

projekt na mieru

TVORBA WEBOV

Webová stránka alebo blog na platforme wordpress.
Ide o open source redakčný systém, ktorý má obrovské množstvo rozšírení. Vďaka tomu je 
vhodný na firemné a produktové webové stránky, ktoré je možné vytvoriť za zlomok ceny.

Programujeme aj webové stránky a aplikácie šité priamo na mieru klienta. Pokiaľ sa chcete 
odlíšiť od konkurencie, alebo Vám nevyhovujú dostupné šablóny, navrhneme a vytvoríme 

produkt presne podľa Vašich predstáv. Takéto stránky zostanú originálne a nápadité dlhú 
dobu a zaručene Vás odlíšiaod konkurencie.



webová aplikácia na zber mailových adries
futbalových fanúšikov

FORTUNA SK, a.s.

prezentačná webová stránka pre 
spoločnosť Podotech s.r.o.

PODOTECH S.R.O.

webová stránka pre fanúšikov slovenského 
futbalu s možnosťou hlasovať za svoju trofej

FORTUNA SK, a.s.

webová stránka k letnej súťaži pre jeden
z najznámejších pivovarov na Slovensku

SMÄDNÝ MNÍCH

www.dcbi.sk



Navrhneme, spracujeme a vytvoríme pre Vás grafickú 
podobu všetkých Vašich predstáv.

DCBI s.r.o. ponúka :

vizitky, hlavičkový papier ...
základné tlačoviny

letáky, plošná inzercia, billboardy, reklamné banery ...
reklamné tlačoviny

logo, dizajn manuál (corporate indetity)...
firemné identity

GRAFICKÉ SLUŽBY



VIP LÍSTOK 

08.04.2016  OD 17:00 – 22:00  

vs

DUNAJSKÁ STREDA 

VIP LÍSTOK 

16.04.2016  OD 17:00 – 22:00  

VO VILLA ROSA,

JESENSKÉHO 6, DUNAJSKÁ STREDA

DUNAJSKÁ STREDA

vs  

kompletné reklamné služby
polepy na autá | dizajn a tlač reklamných 
materiálov | dizajn a realizácia roll upov

PODOTECH s.r.o.

dizajn a tlač reklamných materiálov | 
reklamné steny

FORTUNA SK, a.s.

dizajn a tlač reklamných materiálov

TAURIS, a.s.

www.dcbi.sk



Prenechajte nám správu vášho IT a my zabezpečíme 
jeho bezchybný chod.

IT SLUŽBY

DCBI s.r.o. ponúka :

Komplexná správa IT/ IT Outsourcing

• Administrácia serverov na platformách Windows Server a Linux
• Administrácia sietí

• Administrácia pracovných staníc a periférnych zariadení

Na základe dohodnutých podmienok vieme zabezpečiť bezproblémový chod vašej IT 
infraštruktúry. Výhodou outsourcingu je úspora nákladov na vlastných zamestnancov, 

ktorých inak treba koordinovať a pravideľne školiť. Samozrejmosťou je nepretržitá dostup-
nosť v prípade potreby.



Konzultácie

• optimalizácia, zefektívnenie alebo obnova IT
•inventarizácia a dokumentácia existujúcej infraštruktúry

• virtualizácia alebo cloudové služby
• licenčné poradenstvo

Predaj HW a SW

Našim zákazníkom ponúkame aj predaj hardvéru a softvéru priamo od distribútorov a výrobcov. 
To nám umožňuje tento tovar ponúkať za veľmi výhodné ceny. Portfólio značiek, ktoré predávame 
presahuje stovku a zahŕňa od popredných výrobcov ako HP, Lenovo, Dell, IBM, Cisco aj sotvérové 
produkty od VMware, Veeam, Symantec, Microsoft a mnoho ďalších. Pre akúkoľvek cenovú ponuku 

nás neváhajte kontaktovať.

Portfólio výrobcov, ktorých výrobky predávame je veľmi široké. Vieme dodať výrobky od Hewl-
ett-Packard, Lenovo, DELL, IBM, Cisco ako aj softvér of VMware, Veeam, Microsoft, Symantec ale aj 

mnoho ďaľších. Radi s Vami skonzultujeme akékoľvek technické otázky pre najlepší výber. 

SME PARTNERMI

www.dcbi.sk




