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společností

Objevujte společně s námi.



O NÁS

Společnost Epitychia Group je ryze českou společností  
s rodinnou atmosférou. 

Naše služby nejsou dostupné všem. Klienty vybíráme pečlivě jako vy své přátele, s nimiž sdílíte 
radost. Naši klienti se totiž často stávají našimi přáteli a vzájemně se provázíme s úsměvem. Ano, 
váš úsměv je naším posláním a výsledkem naší práce. Rádi přinášíme úsměv na tváře našich přátel, 
a to díky zhodnoceným prostředkům, na společných setkáních, na společné cestě na vrchol.

Epitychia znamená úspěch a abychom vám mohli přinášet radost z úspěchu, velmi pečlivě vybírá-
me společnosti, které se stanou naší součástí. Klademe přitom důraz na sdílení našich hodnot, jimiž 
jsou důvěra, profesionalita, nadšení a v neposlední řadě dobré vztahy.

Jsme hrdí, že vám můžeme představit tak širokou nabídku skvělých a úspěšných firem s expertními 
znalostmi napříč obory. Diverzifikace je totiž klíčem k našemu dlouhodobému úspěchu i k úspě-
chu našich klientů.

Každá ze společností v naší skupině je výjimečná – svým produktem, přístupem a hodnotami, 
které sdílíme.

Objevte příležitosti, kterých se můžete stát součástí, právě teď.
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Epitychia Invest

Společnost Epitychia Invest poskytuje individuální pora-
denství v oblasti pojišťovacích služeb, financí a investic 
fyzickým i právnickým osobám.

 

V oblasti dlouhodobého zhodnocování volných 
finančních prostředků se specializuje na privát-
ní investice do společností, které jsou součástí 
naší skupiny. Epitychia Invest tak vytváří svým 
specialistům jedinečný prostor pro realizaci naší 
společné vize – dávat lidem finanční svobo-
du a budovat přitom svou vlastní. Investorům 
umožňuje zhodnocovat jejich finanční pro-
středky převážně díky exkluzivním investičním 
příležitostem a je jim dlouhodobým partnerem. 

Epitychia Real

„Obdivujeme mistrovskou historickou architekturu, která 
ke každému domu přistoupila jako k uměleckému dílu. 

Trápí nás pohled na tato umělecká díla, která nám 
chátrají před očima. Naší misí a splněným přáním je 

navrátit co nejvíce budovám jejich genia loci.“

Společnost Epitychia Real nabízí kompletní realitní 
servis od koupě, prodeje či pronájmu přes sprá-
vu, investice až po development nemovitostí. 
Při realizaci projektů klade ty nejvyšší nároky na 
samotné architektonické studie i použité ma-
teriály. Interiéry navrhuje s důrazem na užitnou 
hodnotu a funkčnost.

epitychiareal.cz epitychiainvest.cz



EG Parkes

Lidé v ročním objemu vyprodukují více než 2 miliardy tun 
odpadu a předpokládá se, že do roku 2035 se toto číslo 
ještě zdvojnásobí. Proto vznikla společnost EG Parkes, 
která se zabývá opětovným využitím plastového 
odpadu. Misí společnosti je tak přispět k řešení 
globálního problému nadměrné produkce plastů 
a podpořit cirkulární ekonomiku velmi kvalitním 
vstupním materiálem.

Společnost disponuje vlastním recyklačním 
střediskem v Dolním Bousově, kde se plastový 
odpad dělí a následně lisuje do balíků. Ty jsou 
prodávány nebo dále na místě zpracovávány. 
Regranulát je dodáván zejména do automo-
tive sektoru, provozů na výrobu tažených 
a vyfukovaných obalových folií, přepravek, 
skladovacích palet, výrobcům produktů pro 
infrastrukturu nebo do stavebního průmyslu.

Next Solutions

Next Solutions je inovační a vývojový tým. Společně 
s programováním aplikací navrhuje digitalizace pro-

cesů, tvoří datové struktury, testuje odlišné provozy 
a inovuje průmyslové výrobny.

Panther pro plánování výroby
Software APS pro automatizované sestavení efektivní-

ho výrobního plánu. Přehledným plánováním výroby 

šetří náklady, čas a materiál. Nic už vám neunikne. Ří-

díte zdroje efektivně. Automatizovaně. Vizuálně.

VeruApp
Multiplatformní aplikace zaměřená na digitalizaci dat, 

automatizaci procesů a řízení terénních pečovatel-

ských služeb. Disponuje mnoha funkcemi, díky kterým 

lze sociální organizace řídit výrazně efektivněji.

DemandApp
Cloudová aplikace pro automatizaci komunikace mezi 

objednavatelem a dodavatelem. Software digitalizuje celý 

pracovní proces od poptávky, výběru vhodného dodavate-

le až po uzavření závazné objednávky.  

egparkes.cznext-solutions.cz



OpenWine a vinařství Verýsek

Víno je pro nás vášní.

 

Společnost OpenWine s 15letou tradicí je předním 
dovozcem prémiových vín z Jižní Ameriky na našem 
trhu. Certifikované produkty dováží přímo z Chile, 
Argentiny a Uruguaye, kde jsou vína zpracována od 
sběru až po lahvování. Nabídku prémiových im-
portních vín neustále rozšiřuje, naposledy o vína 
z Itálie nebo Španělska.

Pro rodinné vinařství Verýsek z Velkých Bílovic 
je víno emocí a vášní. Všem, kteří dávají před-
nost domácím výběrovým vínům, by nemělo 
toto vinařství uniknout. Tamní nádherná kraji-
na je neodmyslitelně spjata s pěstováním vinné 
révy a vinařským řemeslem. 

Víno jednoduše milujeme, a proto jsou pro nás in-
vestice do orné půdy zajímavým doplněním portfolia.

openwine.cz verysek.cz

Minute Shop

Společnost vyvinula ojedinělý koncept plně samoobsluž-
ných prodejen. V prodejnách zákazníci pohodlně nakoupí 

v režimu 24/7/365 vše potřebné a zcela bezpečně. 

Prodejny využívají pokročilý systém autonomního 
řízení a sofistikované zabezpečení. Zákazník naku-
puje pohodlně díky aplikaci pro chytré telefony 
s intuitivním ovládáním, která ho celým nákupem 
pohodlně provede.

K ověření totožnosti zákazníka v aplikaci při re-
gistraci není třeba bankovní identita, ale pou-
ze platný doklad totožnosti. Službu mohou tedy 
pohodlně využívat i cizinci.

roundtheclock.cz



Nadační fond FOLKLORIKA

Nadační fond Folklorika vznikl s jasným cílem podporovat znevýhodněné děti v ob-
lasti uměleckého vzdělávání. Činíme tak prostřednictvím základních uměleckých 
škol Folklorika, které působí po celé České republice. Podílíme se na organizaci 
přehlídek, festivalů, táborů, nakupujeme nástroje, kroje a snažíme se pomoci 
všude tam, kde je to potřeba.

Síť základních uměleckých škol Folklorika působí napříč celou Českou repub-
likou a poskytuje dětem umělecké vzdělávání. Jde o fascinující propojení žáků 
s historií jejich regionu a předávání zvyků a folklorních tradic. Mnoho dětí se 
v rámci výuky věnuje nejen hudbě, ale i modernímu tanci a aktivně se účastní 
republikových i mezinárodních soutěží.

Nadační fond Folklorika s podporou obce Starý Hrozenkov pořádá od roku 
2021 vždy v červnu festival dětských souborů a skupin pod názvem Folklorika 
Fest. Vystupují na něm nejen žáci ZUŠ Folklorika, ale i profesionální umělci. Fes-
tival se pyšní rok od roku bohatším doprovodným programem.

nf.zusfolklorika.cz



epitychiagroup.com


