Nejvýstižnější je pro nás naše motto:

Jsme silní i tam,

kde jiným síly docházejí.
Jsme česká firma, která si zakládá na expertíze našich lidí. Žijeme cloudovými technologie a baví
nás řešit problémy tam, kde jiní selhávají a stagnují. Prioritou je pro nás vysoká kvalita dodávaných
projektů, uživatelský komfort a lidský přistup.
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Více informací na:

www.mainstream.cz

Jednotlivé fáze projektu
Microsoft Office 365 a Microsoft Azure

Proč s námi
spolupracovat
_______
Jsme tým certifikovaných expertů
na dodávané technologie.
_______
Máme znalosti a zkušenosti získané z velkých projektů
v České republice i v zahraničí.
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Pracujeme vždy jako tým a zákazník
je pro nás skutečný partner.
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Děláme věci poctivě. Zákazníkům v souladu s našimi
firemními hodnotami nabízíme rychlost, kvalitu
a odbornou znalost.
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