„Může být něco krásnějšího
než dělat to, co máte rád
a vědět, že to má význam?“
Katharine Graham

DfK Group je skupina na první pohled různorodých společností, které
působí na trhu již od roku 2003. Mohlo by se zdát, že spolu jednotlivé
činnosti nijak nesouvisí, ale opak je pravdou. Vše se vzájemně prolíná
a doplňuje, což přináší maximální efekt a synergii. Celá skupina je hlavně
o lidech, o atmosféře, o spolupráci.
Podnikáme zejména ve službách. To, co děláme, děláme srdcem
a s největší péčí. Se stejnou pečlivostí, jako se staráme o rozvoj našich
společností a obchodních aktivit, se staráme i o Vás, naše klienty. Vaše
spokojenost je i naším cílem.
Věnujeme se:
GASTRONOMIE / UBYTOVÁNÍ
- City Gastro / catering / cukrářská výroba / firemní akce
- Cestovní ruch na Lipně / ubytování / stravování / teambuilding /školní,
rodinné pobyty
PROJEKTY / VZDĚLÁVÁNÍ / AGENTURA PRÁCE
- KP projekt / studie / analýzy / projekty / komunitní plánování
- Agentura práce / firemní vzdělávání / rekvalifikace
MARKETING / EVENTY / PRONÁJMY PROSTOR
- Pronájem prostor a kanceláří v Riegrově 51
- Kreativní agentura / marketing / eventy
PÉČE O SENIORY / SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ
- Ledax / pečovatelská služba / domácí hospicová péče / pronájem
zdravotních pomůcek / domov pro seniory
- Jihočeská rozvojová / občanská poradna / dluhový poradce / mediační
centrum / poradenství a služby pro pěstouny
T I P - Přijďte se podívat, kde sídlíme, a navštivte jednu z našich
pravidelných akcí Trh U vrby. Těšíme se na Vás v Riegrově 51.
Vaše projekty, stejně jako ty naše, jsou pro nás výzvou.
Zkuste pracovat s námi!
www.dfkgroup.cz

Proč
katalog?

Proč zrovna
s námi?

Kam
směřujeme?

Chtěli jsme své potenciální klienty
informovat o šíři a rozmanitosti
našich služeb a tak vnikl tento
katalog.
Věříme, že velkou část našich
služeb lze kombinovat a využít
tak kompletní servis a komunikaci
na jednom místě. Ceníky
v katalogu nenajdete. Podle Vašich
požadavků a bližší specifikace
však připravíme nabídku včetně
kalkulace ceny.

Portfolio našich služeb
je široké, zkušenosti máme
velké a kvalitu držíme vysoko.

Ke vzájemné spokojenosti
všech – našich klientů,
našich zaměstnanců, našich
partnerů.

Naši dlouhodobí klienti
Vzhledem k rozsahu služeb a spektru klientů umíme
pracovat ve většině obchodních vztahů:
B2B business-to-business
B2C business-to-customer
B2G business-to-government
B2A business-to-administration
B2E business-to-employee
e-business elektronické obchodování všeobecně

Co je
náš cíl?

Bezchybně poskytnutá
služba, servis na klíč, garance
kvality,spokojený klient a jeho
doporučení našich služeb.

Jsme
společensky
odpovědní!

Naše práce je transparentní,
s klienty i partnery držíme
rovné vztahy.
Staráme se i mimo náš
byznys. Je řada těch, kterým
podáváme pomocnou ruku.
Ohleduplní jsme i k přírodě
a zdrojům. Jak jen to
v místních podmínkách jde.
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Gastronomie / catering

CITYgastro
CITYgastro, se sídlem u zimního stadionu v těsné blízkosti historického centra Českých Budějovic, zajišťuje
komplexní gastronomické služby představující provoz restaurace, kavárny a profesionální cateringové služby.
Kuchaři s dlouholetou praxí, nejmodernější technologické vybavení kuchyně a čerstvé suroviny vysoké kvality
garantují gastronomii té nejlepší chuti.
NABÍZÍME
Catering
• Kompletní zajištění akcí „na klíč“ (včetně dopravy, obsluhy, inventáře) po celé České republice
• Kapacita od malých akcí až po velké společenské události (firemní akce a večírky, coffee breaky, rauty,
bankety, office catering, občerstvení na semináře, konference, kongresy, svatby, grilování, číše vína, koktejly)
• Možnost zajištění dalšího servisu (prezentační technika, překladatelské vybavení, zajištění živé i
reprodukované hudby, fotoslužby, marketing, reklama, květinová výzdoba, profesionální hlídání dětí)
Externí firemní stravování
• Dovážkový obědový servis do firem
• Dovoz obědů v termoportech (v případě vlastní výdejny) nebo ve vakuovaných zachlazených jednoporcových
krabičkách (dle předem zaslaného týdenního menu)
• Polévky, hlavní - hotová i minutková jídla, zákusky, doplňkový sortiment (nápoje, pečivo, saláty apod.)
CITYrestaurant
•
•
•
•
•

Moderní designová restaurace v prvním patře budovy CITY CENTER CB
Prostředí vhodné pro konání společenských akcí a obchodních setkání (celková kapacita 90 míst)
Možnost pronájmu restaurace i VIP salónku s kapacitou 25 míst
Tradiční česká i mezinárodní kuchyně (sezónní speciality po celý rok)
K dispozici Wi-Fi zdarma, parkoviště v blízkosti, bezbariérový přístup

CITYcafé
• Moderní kavárna v centru města
• Prostředí vhodné k obchodnímu setkání
• Káva Piazza D‘Oro, kávové speciality, studené a teplé nápoje, míchané drinky a další
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TIP
Plánujete pro své zaměstnance, kolegy a partnery obchodní
jednání nebo vzdělávací aktivity? Rádi se postaráme o zajištění
nejen kompletního cateringového servisu, ale také o vzdělávací
program a prostory včetně prezentační techniky.

CITYgastro
F. A. Gerstnera 2151/6
370 01 České Budějovice
E-mail: obchod@dfkgroup.cz
Tel.: 602 306 954
www.citygastro.cz
gastronomie | catering | 11

Gastronomie / catering

LIPNOgastro
LIPNOgastro zajišťuje gastronomické služby v turisticky nejnavštěvovanější oblasti u Lipenské přehrady.
Devět provozů od velkokapacitních restaurací po rychlá občerstvení s celoroční nebo sezónní nabídkou
najdete na Lipně přímo v centru sportovního a volnočasového dění.
NABÍZÍME
• Kompletní gastronomický servis v Lipně nad Vltavou
• Profesionální catering – firemní akce, eventy
• Celodenní stravování během Vašeho pobytu na Lipně

Navštivte některé z našich provozů:
Restaurace Lanovka – celoroční provoz
v těsné blízkosti centrálního parkoviště nabízí možnost samoobslužného i servírovaného stravování, tradiční
česká kuchyně, celková kapacita cca 180 míst
Restaurace Modřín – letní provoz
restaurace v Camping Lipno Modřín s venkovní terasou a výhledem na jezero, česká kuchyně, teplá jídla,
minutky, saláty, teplé i chlazené nápoje, večerní grilování
Restaurace u Yettiho – zimní provoz
na svahu mezi Promenádní a Sjezdovkou lišáka Foxe s prosluněnou terasou s lehátky a kioskem pro rychlé
občerstvení, tradiční česká kuchyně, teplá jídla, minutky
Paluba Bar – celoroční provoz
bar v přístavu Marina Lipno s terasou v dolním a horním patře, pohodlná křesla i lehátka, nabídka káv,
čerstvých džusů, míchaných nápojů, ale také lehkých snacků, domácích dezertů a pizz, prostředí vhodné
také pro uzavřenou společnost, možnost pořádání firemních akcí
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TIP
Užijte si gastronomickou pohodu s naším piknikovým košem ať
už u vody, na lodi nebo s výhledem ze Stezky korunami stromů
Lipno.

LIPNOgastro
Lipno nad Vltavou 307
382 78 Lipno nad Vltavou
E-mail: obchod@dfkgroup.cz
Tel.: 602 306 954
www.facebook.com/lipnogastro
www.lipnogastro.cz
gastronomie | catering | 13

Ubytování

Chata Lanovka v Lipně nad Vltavou
Chata Lanovka nabízí moderní ubytování v centru všech lipenských aktivit přímo u centrálního parkoviště Active
Park Lipno a Skiareálu Lipno. Jsme ideálním místem pro Vaše firemní zážitky, teambuildingové a teamspiritové
akce, školní výlety či adaptační kurzy. Nechte se překvapit příjemnou atmosférou a naším vstřícným personálem.
Chata Lanovka poskytuje svým hostům výjimečné slevy na speciální Lipno Card, díky níž získáte výhodné
ceny na sportovní a volnočasové aktivity v destinaci např. Active Park Lipno, Skiareál Lipno, Aquaworld Lipno,
Hopsárium Lipno atd.
NABÍZÍME
•
•
•
•
•

Pohodlné ubytování ve 20 plně vybavených apartmánech včetně dvou bezbariérových
Restaurace s celoročním provozem a širokou nabídkou dobrého jídla
Wi-Fi připojení k internetu, parkování zdarma
Letní/zimní půjčovna, lyžařská škola, servis přímo v budově
Uzamykatelná kolárna a lyžárna
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TIP
V létě, v zimě i mimo sezónu navštivte top destinaci u Lipenské
přehrady, ubytujte se v Chatě Lanovka a zažijte nezapomenutelné
chvíle se svými spolupracovníky, obchodními partnery nebo spolužáky.
Speciální cenové nabídky pro školní, firemní a teambuildingové
akce včetně kompletního zajištění cateringu, teambuildingového
a doprovodného programu a dalších služeb.

Chata Lanovka Lipno
Lipno nad Vltavou 307
382 78 Lipno nad Vltavou
E-mail: obchod@dfkgroup.cz
Tel.: 602 306 954
www.chatalanovka.cz
ubytování | 15

Regionální rozvoj a dotace

KP projekt s. r. o.
Působíme v regionálním rozvoji od roku 2003. Máme za sebou přes tisíc zpracovaných projektových žádostí do
různých dotačních programů a více než sto analytických a koncepčních prací, jako jsou studie proveditelnosti,
strategické dokumenty, komunitní plány a další. Našich služeb využívají především města, obce, podnikatelé,
neziskové organizace, školská zařízení všech typů, ale i instituce veřejné správy.
NABÍZÍME
ZPRACOVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACE v oblastech
• Cestovní ruch
• Vzdělávání
• Sociální služby
• Kultura
• Rozvoj a podpora podnikání
• Ochrana životního prostředí
• Přeshraniční projekty
MANAGEMENT PROJEKTŮ
• Komplexní poradenství při realizaci projektů
• Příprava a zpracování monitorovacích zpráv
• Finanční řízení projektu
• Příprava a realizace veřejných zakázek
• Řízení změn projektu
• Poradenství k publicitě
ZPRACOVÁNÍ ANALÝZ A STRATEGICKÝCH ROZVOJOVÝCH DOKUMENTŮ
• Studie proveditelnosti a využitelnosti
• Strategické dokumenty
• Komunitní plány sociálních služeb
• Integrované plány rozvoje měst
• Terénní a dotazníková šetření
• Tematické rozvojové koncepce
• Regionální rozvojové koncepce
• Oponentury analytických a koncepčních prací
16 | regionální rozvoj a dotace

TIP
Chybí Vám finanční prostředky na vzdělávání nebo máte
inovativní nápad pro Vaše podnikání? Přijďte se zdarma
poradit, jaké finanční možnosti Vám nabízí evropské fondy.

KP projekt s.r.o.
Riegrova 1756/51
370 01 České Budějovice
E-mail: obchod@dfkgroup.cz
Tel.: 602 306 954
www.kpprojekt.cz
regionální rozvoj a dotace | 17

Celoživotní vzdělávání

Agentura práce a celoživotní vzdělávání
Jsme agenturou práce, která své zkušenosti nasbírala při desetileté spolupráci a realizaci veřejných zakázek pro
úřady práce. Spolupracujeme se širokou škálou zaměstnavatelů a hledáme varianty uplatnění pro naše klienty.
Poradenstvím a dalším vzděláváním rozvíjíme též potenciál v oblasti celoživotního vzdělávání.
Employment Service a.s. – Agentura práce
NABÍZÍME
•
•
•
•

Specializovaný nábor zaměstnanců
Obsazení požadovaných pracovních pozic pro daný sektor
Profesionální péče o odcházející zaměstnance
Pomoc s dotacemi na mzdové příspěvky

Bedex s.r.o. – Celoživotní vzdělávání
NABÍZÍME
•
•
•
•
•

Zvyšování odbornosti stávajících či nových zaměstnanců (firemní kurzy na míru, tréninkové a seminární dny)
Doplnění kvalifikace a odbornosti stávajících či nových zaměstnanců formou akreditovaných kurzů a rekvalifikací
Akreditované kurzy v sociální oblasti
Teambuildingové akce a školní adaptační kurzy na Lipně
Pronájem školících prostor včetně technického vybavení

Chceme vědět, kdo jste. Chceme vědět, jak pracujete. Chceme vědět, co od vzdělávání očekáváte. Chceme
vědět, co jsou Vaše cíle. Ve vzdělávání se přizpůsobíme Vašim podmínkám. Efektivně určíme formy vzdělávání.
Zařídíme návaznost do praxe. Nabídneme lektory, kteří Vám budou maximálně vyhovovat.
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TIP
Vyhledáme lidi různých profesí, kteří pro Vás budou rádi pracovat.
Pro zvýšení odbornosti či kvalifikace Vašich zaměstnanců navrhneme
vhodnou vzdělávací aktivitu, ke které můžete využít naše funkčně
vybavené školící prostory v Českých Budějovicích v Riegrově 51,
v budově CITY CENTER CB u zimního stadionu nebo v Lipně nad
Vltavou. S našimi coffee breaky jistě nezůstanou Vaši zaměstnanci
hladoví.

Bedex s.r.o. a Employment Service a.s.
Riegrova 1756/51
370 01 České Budějovice
E-mail: obchod@dfkgroup.cz
Tel.: 602 306 954
www.celozivotnivzdelavani.cz
celoživotní vzdělávání | 19

Pronájem prostor

Riegrova 51
„Riegrova 51“ je prostorem s duší a atmosférou. Nově zrekonstruovaná administrativní budova v blízkosti centra
Českých Budějovic nabízí prostory i pro Vaše podnikání. Administrativní část je doplněna volnočasovými provozy
jako je taneční centrum a kavárna. O víkendech se zde koná Trh u Vrby. Ve víceúčelových sálech jsou pořádány
celospolečenské akce či konference.
NABÍZÍME
•
•
•
•
•
•

Pronájem kancelářských prostor
Pronájem školících a zasedacích místností včetně technického vybavení
Moderně vybavenou počítačovou učebnu
Pronájem technického vybavení (dataprojektory, notebooky, projekční plátno, flipchart, ozvučení)
Možnost parkování, Wi-Fi v celém objektu
Prostor pro Vaši propagaci v rámci Trhu U vrby

Kanceláře
• Kancelářské prostory o rozloze od 14 m2 do 30 m2
• Sítě pro připojení internetu i pevných linek
• Orientace na severní a jižní stranu
• Parkování možné ve dvoře objektu
• Výtah
• Přístup do budovy 24 hodin denně včetně víkendů
• Možnost parkování
• Vybavené zázemí
Víceúčelový sál Galerie R51
• Kapacita sálu 150 míst (různé možnosti uspořádání) o rozloze 250 m2
• Prostor lze rozdělit na 2 menší sály (sál A a sál B) jako zasedací místnosti s kapacitou 25 míst
• Wi-Fi připojení, technické vybavení včetně ozvučení také k dispozici
• Prostor vhodný k pořádání školení, seminářů, konferencí, narozeninových oslav, večírků a dalších firemních
akcí, stejně jako akcí pro širokou veřejnost
Počítačová učebna
• Stolní PC s LCD monitory, 10 + 1 lektorský
• Flip chart, projekční plátno a interaktivní tabule součástí učebny
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TIP
Víceúčelový sál Galerie R51 se Vám otevírá jako ideální
a příjemné místo s duší a atmosférou pro Vaši společenskou
nebo vzdělávací akci.
Máte-li starosti, pomocnou ruku Vám podá řada poraden sídlící
právě u nás (Občanská poradna, Dluhový poradce či RODINA poradenství pro rodiny a služby pro pěstouny).

Riegrova 51
Riegrova 1756/51
370 01 České Budějovice
E-mail: obchod@dfkgroup.cz
Tel.: 602 306 954
www.riegrova51.cz
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Marketing / eventy

Kreativní agentura R51 s.r.o.
Kreativní agentura R51 vznikla s velkou chutí. Vznikla, protože máme rádi zajímavou práci,
neobvyklé projekty, lidi různých profesí a zájmů a u všeho chceme být. Máme za sebou více než
10 let praxe v propagaci širokého spektra služeb. Naše agentura hledá vždy nové, neobvyklé cesty
a kreativní řešení.

NABÍZÍME
• Sociální marketing
plánování marketingových aktivit a strategií nekomerčních organizací nebo aktivit zaměřených na
řešení konkrétních sociálních problémů
• Event marketing
uspořádáme pro Vás např. dětské dny, workshopy, doprovodné programy, oslavy firemních
výročí, zahájení provozu, sezóny či poděkování věrným zákazníkům apod.
• Marketingový audit
nabízíme audit marketingových aktivit, zhodnotíme Vaše stávající propagační materiály a jejich
efektivní využití
• Příprava firemních tiskovin
připravíme tiskové zprávy, letáky, newslettery, bulettiny, firemní časopisy

22 | marketing / eventy

TIP
Spojte příjemné s užitečným a investujte finance na marketing
místo do letáků na drahém papíře do pomoci pro konkrétní
sociální problém nebo organizaci. Víme jak!

Kreativní agentura R51 s.r.o.
Riegrova 1756/51
370 01 České Budějovice
Dana Kalistová, ředitelka
Tel.: 724 981 240
E-mail: info@kreativniagentura.com
www.kreativniagentura.com
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Marketing / eventy

Trh U vrby
Trh U vrby je rodinný farmářsko-řemeslný trh konající se ve dvoře Riegrovy 51 v Českých Budějovicích.
Součástí každého trhu je mimo jiné bohatý doprovodný program pro děti, který sem přivede pravidelně
více než pět stovek návštěvníků. Přijďte si užít sobotní dopoledne k nám a nakoupit produkty regionálních
farmářů a výrobců.
NABÍZÍME
• Otevřený trh konající se jednou za 14 dnů (duben - červen, září - prosinec)
• Propagaci Vašich aktivit v rámci doprovodného program pro děti, divadelní pohádky a tvůrčí dílny
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TIP
Prezentace za pohádku. Podpořte finančně jednu z pohádek
na Trhu U vrby nebo doprovodný program a prezentujte se
ve vnitřních nebo venkovních prostorách Riegrovy 51 a Trhu
U vrby!

Trh U vrby
Riegrova 1756/51
370 01 České Budějovice
Dana Kalistová
Tel.: 724 981 240
E-mail: info@trhuvrby.cz
www.trhuvrby.cz
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NAŠE SLUŽBY
PRO neziskový
a sociální sektor

Terénní a pobytové služby pro seniory

Ledax Holding s. r. o.
Společnost Ledax Holding s.r.o. zastřešuje všechny aktivity společností Ledax, které poskytují různé typy služeb
pro seniory a zdravotně postižené. Jedná se jak o služby sociální, tak o služby zdravotní.
NABÍZÍME
• Poradenství týkající se sociálních služeb pro seniory a bydlení seniorů
• Posouzení záměrů a projektů týkajících se těchto služeb pro obce, kraje, další zřizovatele a provozovatele
sociálních služeb pro seniory
HLEDÁME
• Možnost převzetí provozování zařízení či služby, které poskytuje sociální služby pro seniory
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TIP
Máte ve Vaší obci nevyužité nebo na správu náročné sociální
zařízení pro seniory? Konzultujte jeho využití a provoz
s odborníky, kteří mají nejen teoretické, ale i praktické
zkušenosti z provozu vlastních služeb!

Ledax Holding s.r.o.
Riegrova 1756/51
370 01 České Budějovice
Ing. Irena Lavická, ředitelka
Tel.: 725 760 193
E-mail: irena.lavicka@ledax.cz
www.ledax.cz
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Terénní a pobytové služby pro seniory

Ledax o. p. s.
Společnost Ledax o.p.s. je registrovaným poskytovatelem terénních sociálních služeb, která denně pečuje o více
než 1500 uživatelů v 70 obcích Jihočeského kraje.
NABÍZÍME
• Poskytování terénních sociálních a zdravotních služeb pro Vaše příbuzné
HLEDÁME
• Partnery, kteří podpoří organizaci Konference komunitních služeb
• Partnery, kteří podpoří konkrétní aktivity pro seniory, uživatele našich služeb
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Ledax o.p.s.
Riegrova 1756/51
370 01 České Budějovice
Ing. Irena Lavická, ředitelka
Tel.: 725 760 193
E-mail: irena.lavicka@ledax.cz
www.ledax.cz
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Terénní a pobytové služby pro seniory

Ledax Vysoké Mýto o. p. s.
Společnost Ledax Vysoké Mýto o.p.s. je poskytovatelem pobytových služeb pro seniory. Domov pro seniory
Vysoké Mýto je moderním zařízením s kapacitou 100 osob, s profesionálním přístupem k uživatelům služeb.
Kvalifikovaný personál svým přístupem k řešení každodenních maličkostí pomáhá vytvářet atmosféru
porozumění, tolerance a životní pohody.
NABÍZÍME
• Zajištění externího stravování včetně možnosti odběru celodenní stravy i diet
• Možnost umístění občanů Vaší obce v Domově pro seniory Vysoké Mýto
HLEDÁME
• Partnery, kteří podpoří konkrétní aktivity pro seniory, uživatele našich služeb
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Domov pro seniory Vysoké Mýto
Žižkova 913
566 01 Vysoké Mýto
Tel.: 468 008 600
E-mail: socialni.pracovnik@dsvysokemyto.cz
www.dsvysokemyto.cz
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Sociální a jiné poradenství

Jihočeská rozvojová o.p.s.
Jihočeská rozvojová o.p.s. je neziskovou organizací spolupracující se širokým spektrem partnerů z neziskového
sektoru, s organizacemi státní správy i samosprávy. Vytváří projekty na podporu sociálního a ekonomického
rozvoje Jihočeského kraje - podpora podnikání, cestovního ruchu a přeshraniční spolupráce, komunitní rozvoj,
rozvoj občanské společnosti a lidských zdrojů. Dnes se činnost Jihočeské rozvojové o.p.s. velmi úzce pojí
s rodinou a tématy s ní souvisejícími.
NABÍZÍME
• Bezplatné poradenství v otázkách dluhů, bydlení, smluvních vztahů, vlastnictví, práce atd. v rámci Občanské
poradny při Jihočeské rozvojové o.p.s.
• Řešení dluhů tzv. na klíč v rámci Dluhového poradce
• Prostor a prostředníka pro řešení soukromého sporu v rámci Mediačního centra DOHODA
• Poradenství v oblasti rodiny či pěstounské péče v rámci centra RODINA - poradenství pro rodiny a služby pro
pěstouny
• Vzdělávání v sociální oblasti
• Realizaci komunitních plánů napříč obcemi a správními celky Jihočeského kraje
HLEDÁME
•
•
•
•
•

Orgány SPOD*, které by chtěly spolupracovat při doprovázení pěstounských rodin
Orgány SPOD*, které by chtěly spolupracovat při poskytování mediací v místě jejich působnosti
Sociální odbory (kraj a města), které chtějí vzdělat své zaměstnance v oblasti dluhů
Sponzory a dárce, kteří by chtěli podpořit děti v pěstounských rodinách
Dobrovolníky, kteří by se rádi zapojili do aktivit centra RODINA - poradenství pro rodiny a služby pro pěstouny

* Orgány sociálně právní ochrany dětí
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TIP
Vašim zaměstnancům a spoluobčanům můžeme usnadnit jejich
tíživou životní situaci. Zdarma jim poskytneme individuální
poradenství, zajistíme přednášku ve firmě, v obci či v našich
českobudějovických prostorách v Riegrově 51.

Jihočeská rozvojová o.p.s.
Riegrova 1756/51
370 01 České Budějovice
Mgr. Miloslava Hanousková, ředitelka
Tel.: 724 748 399
E-mail: info@jihoceskarozvojova.cz
www.jihoceskarozvojova.cz
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V případě zájmu Vás rádi blíže informujeme o nabídce jednotlivých služeb.
Stejně tak Vám připravíme nabídku včetně cenové kalkulace.
OBCHOD
E-mail: obchod@dfkgroup.cz
Tel.: 602 306 954
www.dfkgroup.cz

Dansen, a.s.
CITYgastro
LIPNOgastro
Chata Lanovka
KP projekt s.r.o.
Agentura práce a celoživotní vzdělávání
Bedex s.r.o.
Employment Service, a.s.
Telura a.s
Riegrova 51
Kreativní agentura R51 s.r.o.
Trh U vrby
Ledax Holding, s.r.o.
Ledax o.p.s.
Ledax Vysoké Mýto o.p.s.
Jihočeská rozvojová o.p.s.

DfK Group a.s.
Riegrova 1756/51
370 01 České Budějovice
IČ: 280 69 234
DIČ: CZ 280 69 234
www.dfkgroup.cz

