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JENEWEIN GROUP rozširuje program poradenskej ponuky prostredníctvom 
inovatívnej platformy Business Innovation Network spájajúcej odborníkov z rôznych 
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Oveľa viac know-how, poznatkov a skúseností 
Bratislava (17. októbra 2008) – Holdingová spoločnosť JENEWEIN GROUP s cieľom ešte viac posilniť 
líderské postavenie na trhu a ambíciou stať sa jednotkou v poskytovaní inovatívnych poradenských 
riešení rozširuje program poradenskej ponuky prostredníctvom platformy Business Innovation 
Network (BIN). Už v roku 2007 v rámci transformácie na holdingovú štruktúru rozbehla platformu 
Business Innovation Practice (BIP), ktorá úspešne funguje ako interný inovačný inkubátor jednotlivých 
poradenských spoločností patriacich pod krídla skupiny (AMROP HEVER, FIPRA, AJG Consulting 
a EPPP). 

„Takmer po roku sa pri hľadaní čo najoriginálnejšieho pohľadu na poradenské služby posúvame ešte 
ďalej. Hoci prostredníctvom našich spoločností – všetko renomovaných značiek – je náš záber 
skutočne široký a kvalitný, chceme ponúkať ešte viac – výnimočný produkt, ktorého prostredníctvom 
dokážeme komplexne odpovedať na súčasné i budúce otázky a akékoľvek problémy,“ povedal Martin 
Krekáč, spoluzakladateľ JENEWEIN GROUP a iniciátor myšlienky, ktorá je jednoduchá a revolučná 
zároveň. BIN totiž nezotrváva v personálnych limitoch vlastných spoločností holdingu alebo 
segmentov poradenstva, ale cez sieť profesionálnych, renomovaných a nezávislých odborníkov 
z rôznych oblastí využíva synergiu ich prístupu, poznatkov a skúseností. „Vďaka BIN vieme doručiť 
komplexné, inovatívne a efektívnejšie riešenia. Vklad každého jednotlivca robí z exkluzívneho tímu 
flexibilnú a funkčnú platformu schopnú reagovať na akékoľvek požiadavky s jedným spoločným cieľom 
– pomôcť uspieť v rámci biznisu takým prístupom, aký nemožno nikde inde nájsť,“ dodal M. Krekáč. 

Zrod a fungovanie inovatívnej platformy BIN predstavuje posun od poradenských produktov a služieb 
k poradenstvu ako takému. Prioritou a centrom záujmu je pri tomto prístupe RIEŠENIE. Pri jeho 
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hľadaní má JENEWEIN GROUP odteraz v rukách viac know-how, viac poznatkov a viac skúseností. 
Táto charakteristika si naozaj zaslúži pozornosť, pretože vďaka nej možno nájsť riešenia na akúkoľvek 
výzvu zo strany klientov. JENEWEIN GROUP týmto krokom rozšírila svoje kapacity na „nekonečný 
tím odborníkov“. „Naším zámerom je hľadať nové a efektívne prístupy. Chceme byť flexibilní 
a dynamickí a zostavovať také inovatívne tímy, ktoré našim klientom prinesú konkurenčnú výhodu. 
BIN je odpoveďou na požiadavky trhu. Prvé skúseností ukázali, že sme na dobrej ceste,“ potvrdil M. 
Krekáč. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografiu M. Krekáča a logo BIN si môžete stiahnuť na adrese: 

http://www.jeneweingroup.com/for_download_sk_jenewein.php 

 

 

 
JENEWEIN GROUP je strategická holdingová spoločnosť spravujúca portfólio poradenských spoločností s vedúcim postavením 
na trhu – AMROP HEVER Slovakia, FIPRA Slovakia, AJG Consulting a think tank EPPP. Skupina spája renomované značky, 
ktoré sú pevnou súčasťou líderských globálnych organizácií, a poskytuje im silné medzinárodné zázemie, ktoré sa začalo 
profilovať v roku 1990 ako poradenská spoločnosť so zameraním na Executive Search a ľudský kapitál. Rýchly rast a prijímanie 
nových výziev a príležitostí sa odrazili v rozšírení komplexnosti v oblasti manažérskeho a public affairs poradenstva a portfólia 
spoločností, ktorým sa veľmi rýchlo podarilo zaujať pozíciu úspešných hráčov. Spoločnosti patriace do portfólia JENEWEIN 
GROUP sú dnes uznávanými stredoeurópskymi lídrami ponúkajúcimi profesionálne poradenské služby zamerané na 
zvyšovanie kvality ľudského kapitálu, efektívnosť jednotlivých činností, správu a riadenie spoločnosti, oblasť verejných a 
regulačných politík, európskych záležitostí, strategických vládnych vzťahov, či na zakladanie nových firiem, poskytovanie 
poradenstva v stratégiách rastu a pri fúziách a akvizíciách. Ich vlastnú expertnosť v praxi zvyšuje fungovanie inovatívnej 
platformy Business Innovation Network, ktorá spája najlepších odborníkov a špecialistov z iných odborov, a tak prináša úplne 
iné pohľady a riešenia. 
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