Historie, současnost a
budoucnost
„Budoucnost ve společnosti ACCON chápu jako společnou cestu při realizaci společných
zájmů Tvých, společnosti a našich zákazníků tak, aby naše vzájemné vztahy byly
synonymem partnerství, a práce pro společnost se stala součástí Tvého životního stylu.“
Mgr. Drahomír Mejzr, MBA
2013 Vybudování a zahájení činnosti vlastního Školicího střediska ACCON - Jílové u
Prahy financovaného z Evropských fondů.
2012 Zastoupení ACCON GROUP v Bruselu a rozšíření nabídky dotací z komunitárních
programů Evropské komise.
2011 Vytvoření vzdělávacího modelu ACCON pro komplexní rozvoj lidí a týmů, stabilizace
odborného lektorského týmu ACCON.
2010 Integrace systémů společenské odpovědnosti SA 8800 a řízení ekologických aspektů
ISO 14001 s následnou certifikací.
2009 Zavedení systému řízení a dosažení prvotní certifikace podle normy ČSN EN ISO
9001 všech společností ACCON GROUP.
2008 Založení společnosti BSC GROUP, a.s. jako mateřské společnosti skupiny a
zavedení obchodní značky ACCON GROUP.
2007 Reorganizace firem ACCON do holdingového uspořádání a zavedení maticové
organizační struktury včetně SW podpory.
2006 Nastavení třípiliřového podnikatelského konceptu lidé (vzdělávání) - procesy (systémy
řízení) - finance (dotace).
2005 Zahájení činnosti společnosti ACCON human resources management, s.r.o.
pro manažerské a odborné vzdělávání.
2004 Převod konzultantů pro systémy řízení z fyzické osoby do nově založené
společnosti ACCON, system management, s.r.o.
2003 Rozšíření nabídky služeb o organizaci veřejných zakázek podle zákona i metodik
jednotlivých poskytovatelů dotací.
2002 Vyčlenění skupiny konzultantů pro dotace a financování projektů do odborné
firmy ACCON managers & partners, s.r.o.
2001 Rozšířění nabízených produktů pro podnikatele i pro města a obce v oblasti systémů
řízení, dotací a financování projektů.
2000 Nabízení komplexních služeb v oblasti zavádění systémů řízení od analýzy až po
trvalou udržitelnost zavedeného systému.
1999 Přijetí prvních zaměstnanců firmy, vytvoření systému řízení zakázek a zavedení
organizační struktury firmy.
1998 Přejmenování obchodního jména fyzické osoby na Drahomír Mejzr - ACCON,
ACTIVITY CONSULTING.
1997 Rozšíření činností o organizační a ekonomické poradenství.

1996 Získání spolupráce významných zákazníků a základy pro dlouhodobá partnerství až
do současnosti.
1995 Nabídka poradenství v oblasti zpracování podnikatelských záměrů a vyřízování
prvních dotací pro podnikatele.
1994 Zpracování dlouhodobé strategie a plánu rozvoje podnikatelských aktivit.
1993 Počátek vzniku společnosti, Drahomír Mejzr začíná poskytovat vzdělávací služby v
oblasti matematiky a výpočetní techniky.

