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Názov správy: Spustenie projektu e-Books 

Spoločnosť MLD Group popri publikačnej činnosti a vzdelávaniu zamestnancov v 

oblastiach obstarávania, logistiky, marketingu a ľudských zdrojov rozširuje svoje 

portfólio aj o vydavateľskú činnosť. Tá je zastúpená v podobe tvorby, distribúcie 

a predaja elektronických kníh a časopisov. Pre tieto účely bol vytvorený projekt 

e-Books nachádzajúci sa na internetovej adrese http://books.mldgroup.com.  

 

Cieľom a poslaním projektu e-Books je vytvárať a distribuovať elektronické 

vyhotovenia publikácií, časopisov a zborníkov v platenej, ale aj bezplatnej 

podobe. Projekt sa bude snažiť prinášať nové kvalitné tituly za nižšie ceny ako 

boli doteraz čitateľov dostupné na trhu. Okrem toho bude snahou spoločnosti 

MLD Group vytvoriť ponuku titulov, ktoré bude možné z projektu e-Books 

stiahnuť aj zadarmo. 

 

Spoločnosť MLD Group sa snaží týmto projektom vytvárať priestor pre 

efektívnejšie odmeňovanie autorov publikácií s cieľom zabezpečiť kontinuálne 

nadväzovanie poznatkov, ktoré boli uvádzané v publikáciách. Autori tak budú 

viac motivovaní pre vytváranie nových publikácií, ktoré rozširujú súčasné 

poznatky a čitatelia budú môcť vyberať zo širšej ponuky titulov na trhu. 

 

O spoločnosti MLD Group 

 
 

Spoločnosť MLD Group bola založená v roku 2003 za účelom vytvorenia internetového portálu Slovakia 
s databázou firiem, internetových stránok a informácií o Slovensku. S rastom spoločnosti bolo postupne 

produktové portfólio rozšírené o obchodnú činnosť a služby z web dizajnu. Stránky spoločnosti, ako aj 
vytvorené internetové projekty, prešli mnohými zmenami. Svojim obsahom si získali státisíce internetových 

návštevníkov. V rámci dlhoročných skúseností s prácou v oblasti IT, obchodu, manažmentu a marketingu 
spoločnosť začala od roku 2007 poskytovať odborné poradenstvo a prednášky. Okrem obchodnej činnosti sa v 

súčasnosti spoločnosť MLD Group zameriava najmä na poskytovanie a zabezpečovanie odborných prednášok, 
poradenstva a vydavateľskej činnosti prostredníctvom projektov e-Books a Vzdelavanie.biz. Poradenstvo 

spoločnosti MLD Group je orientované na oblasť obstarávania (príprava tendrov vrátane konzultácií 
dokumentácií) a manažment organizácií s cieľom navrhovať efektívne procesy, vyhľadávať úzke miesta a 

znižovať náklady. Spoločnosť tiež poskytuje konzultácie návrhov obchodných zmlúv, poradenstvo zamerané na 
implementáciu informačných systémov do podnikov a tvorbu internetových stránok.  

 
Kontakt: mldgroup@mldgroup.com 
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