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Sme malá medzinárodná poradenská spoločnosť s 

nemeckými koreňmi so sídlom v Banskej Bystrici na strednom 

Slovensku. 

 

Našimi zákazníkmi sú veľké medzinárodné priemyselné 

podniky automobilového priemyslu, strojárstva a pod., ako aj 

ich dodávatelia a investori. 
 

Poskytujeme kompletné "riešenia na kľúč" so zameraním na 

rast s moderným riadením závodu. Medzi naše služby patria: 

 

● experti 

● technológie 

● produkty 

 

Naši skúsení manažéri pracujú na diaľku aj u zákazníka, podľa 

projektových požiadaviek a požiadaviek zákazníka. 

„VÁŠ PARTNER PRE RIADENIE 

VÝROBNÉHO ZÁVODU“ 

Naša misia: 
 
Pomáhať priemyselným 
spoločnostiam úspešne riadiť ich 
závody. Digitálne aj operatívne. 
 
 
 

Sme : 



Greenfield & Brownfield projekty  

Optimalizácia výroby 

Automatizácia & Digitalizácia 

Podporujeme našich priemyselných klientov 

v náročných časoch. 

Ak plánujete expanziu, potrebujete zlepšiť 

kvalitu alebo výkon, zvýšiť efektivitu alebo 

premýšľate o nových spôsoboch 

podnikania – sme tu pre Vás. 

Riadenie zmien a transformácií 

NAŠE SLUŽBY 

Typické projekty: 



 Consulting 

Strategické poradenstvo ako realizovať a optimalizovať riadenie závodu. Toto 
poradenstvo zahŕňa nové technológie, ako sú IT systémy, softvér, robotika, 
automatizačné zariadenia a nástroje. 

Engineering 

Technická koncepcia založená na dohodnutej stratégii pre presnú a úspešnú 
implementáciu. Definovanie technických špecifikácií, ako aj konkrétnych projektových a 
akčných plánov. Dohoda na požiadavkách, členoch tímu a rozpočtoch. 

Interim Management 

Operatívna realizácia projektov riadenia a zlepšovania závodu. Naši experti pomáhajú 
klientom v každodennej prevádzke aj pri implementácii nových technológií v spolupráci s 
našimi partnermi. 

NAŠE 3 DRUHY SPOLUPRÁCE 



   

 

Wesconi je Alliance partnerom spoločnosti Siemens Digital 
Industries Software a Variantum – The Leading Offering 
Management Company. 
Vďaka tejto technológii sú naši zákazníci schopní úspešne 
plánovať, riadiť a kontrolovať aktivity vo svojom závode a zároveň 
sú schopní reagovať na trhy s vysokou konkurenciou „time–to–
market“. 

Pomocou AGV (Automated Guided Vehicle) nášho 
partnera Asseco CEIT pomáhame našim zákazníkom 
automatizovať ich vnútropodnikovú logistiku. 
Optimalizovaný hodnotový tok je užitočný na zníženie 
zásob a iného pracovného kapitálu. 

NAŠE TECHNOLÓGIE, PRODUKTY A PARTNERI 



NAŠI KLIENTI 



   

 

     

Sídlo spoločnosti:  
  

Kontakty:
  

Wesconi s.r.o. 

Námestie slobody 2 

974 01 Banská Bystrica 

info@wesconi.com 

www.wesconi.com 
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