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PŘÍSTUP
Ve svém životě se můžete vydat po mnohých cestách. 
Víme, že se na vás můžeme spolehnout, protože vždy 
uděláte ten správný krok. Naší misí je vám pomoci jít 
ještě dál ve chvíli, kdy na to budete připraveni.

V Epitychia Group investujete pře-
devším do sebe. Zajímá nás vaše 
materiální i duchovní naplnění, pro-
tože jste to pouze vy, kdo hledá 
cesty na vrchol a zapříčiní změny. 
My vám pomůžeme sdílet to nej-
důležitější, co sama životní cesta 
nabízí – radost. Budete mít radost 
z dobře zhodnocených prostředků 
i života plného objevování nových, 
doposud nepoznaných horizontů.

Naše služby nejsou dostupné všem. Klien-
ty vybíráme velmi pečlivě jako vy své přá-
tele, se kterými sdílíte radost z naplněných 
cílů. Z našich klientů se stávají naši přátelé 
a vzájemně se provázíme s úsměvem. Ano, 
váš úsměv je našim posláním i výsledkem 
naší práce. Rádi přinášíme úsměv na tvá-
ře našich přátel, a to díky zhodnoceným 
prostředkům, na společných setkáních,         
na společné cestě na vrchol.

Epitychia znamená úspěch.
Vítejte na cestě za trvalým úspěchem.
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Česká společnost Epitychia Invest se zabývá 
finančním poradenstvím se specializací 
na zprostředkování a servis v oblasti 
investic a pojištění.

• Dluhopisy s pevným výnosem a měsíční výplatou výnosů
• Podílové fondy
• Směnky s pevným výnosem a roční výplatou výnosů
• Pojištění osob i obchodních společností

epitychiainvest.cz

Epitychia Invest

Aplikace Betix.app je simulační 
strategickou hazardní hrou 
s reálnými daty v reálném čase 
a s prvky social bettingu. 

Hra kombinuje prostor několika 
kategorií konkurenčních webů, 
vytváří tak komplexní sázkový svět 
v jedné aplikaci.

Posláním této aplikace je simulace 
sportovních sázek, čímž může 
zabránit propadu sázkařů v závislost 
a omezit jejich zadlužování. 

Inovační a vývojová společnost Next Solutions 
digitalizuje procesy a zvyšuje efektivitu 
průmyslových podniků prostřednictvím 
vlastního softwaru Panther.

Panther je ekosystém softwarových aplikací 
zaměřených na řízení výroby. Jedná se o plně 
fungující výrobní informační systém nové 
generace (MPE) pro 21. století.

mpepanther.com

Panther

Privátní realitní společnost pro koupi, 
prodej, pronájem, správu, investici
i development nemovitostí.

• Přímé investice do komerčních nemovitostí
• Přímé investice do bytových nemovitostí
• Správa bytových domů

epitychiareal.cz

Epitychia Real

Společnost EG Parkes staví 
na více než dvacetiletých zkušenostech
v oblasti nakládání a využívání plastového odpadu.

Hlavní činnost společnosti EG Parkes představuje 
sběr, separace a následná recyklace plastového 
odpadu, výroba drtí, výkup plastového materiálu, 
výroba a prodej regranulátů a compaunding.

egparkes.cz

EG PARKES
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Privátní investice

Software development

Real Estate

Životní prostředí



V rámci Epitychia Group mohou klienti využít 
nejlepších právních služeb.

olbortpartners.cz

Olbort & Partners

Společnost Open Wine dováží výběrová 
vína z Jižní Ameriky, přičemž doménu 
tvoří vína z Argentiny a Chile. 

Díky široké distribuční síti a vlastnímu 
e-shopu si mohou vína z nabídky 
společnosti Open Wine vychutnat 
zákazníci po celé České republice.

Společnost Open Wine ročně prodá 
více než 70 000 lahví vín.

openwine.cz

Víno jsou emoce a vášeň. 
Pokud dáváte přednost spíše domácím 
výběrovým vínům, vaší pozornosti 
by nemělo uniknout rodinné vinařství Verýsek 
z Velkých Bílovic. 

Tamní nádherná krajina je neodmyslitelně spjata 
s pěstováním vinné révy a vinařským řemeslem.

verysek.cz

VERÝS EK

Agentura pro strategickou a kreativní komunikaci,
která si poradí s každým komunikačním kanálem.
Pomůže vám vybudovat vaši značku ve všech 
úrovních i dá světu vědět o vašem byznysu,
a to neotřele a na základě měřitelných dat.

• Budování a design brandů 
• Komunikační a obsahové strategie
• Kreativní produkce
• Online marketing

tcci.eu

TCCI

Unikátní patentovaná síť 
samoobslužných prodejen na světe.

• Autonomní řízení obchodů v aplikaci
• Sofistikované zabezpečení
• Aplikace s intuitivním ovládáním

První prodejna otevřena v létě 2021. 
Round The Clock v roce 2021 otevře
dalších 20 prodejen po celé Praze.

roundtheclock.cz

Nadační fond Folklorika finančně podporuje 
znevýhodněné žáky v oblasti uměleckého 
vzdělávání.

• Podpora sociálně znevýhodněných žáků
• Zápůjčky hudebních nástrojů
• Podpora účasti na hudebních soutěžích
• Pořádání hudebních táborů a festivalů

nf.zusfolklorika.cz
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Právní servis

Vinařská kultura

Kreativní komunikace

Životní styl



Adresa 

Epitychia Group s.r.o.
Plynární 1617/10

170 00 Praha 7 - Holešovice
Česká republika

Napište nám

info@epitychiagroup.com

epitychiagroup.com
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