טכנולוגיות מתקדמות

קבוצת מפטגון,
נעים להכיר!

קבוצת מפטגון מספקת תחת קורת גג אחת שירותי ניהול ,תכנון וביצוע
משולבים עבור התעשייה ,בשלל פרויקטים מגוונים .אנו מבצעים פרויקטים
רב-תחומיים מקצה לקצה ( )Turnkeyבארץ וברחבי העולם ,באמצעות חמש
החטיבות שלנו:
• ניהול
• תכנון והנדסה
• קבלנות
• סוכנויות
• חברות בת
אנו מעסיקים למעלה מ 450-עובדים בעלי כישורים מגוונים .לכל חטיבה
בקבוצה דרישות ייחודיות והעובדים נבחרים בקפידה למילוי משימותיהם
בדייקנות .עם זאת ,היכולת לשתף ידע בין העובדים ובכך להעשיר יותר
את יכולות עמיתיהם היא העוצמה המרכזית של קבוצת מפטגון שאין דומה
לה בעולם התעשייה כיום .העובדים של הקבוצה הינם המשאב החשוב
ביותר שלנו ושל לקוחותינו .מדי יום עובדינו משרתים את לקוחותינו נאמנה,
במקצוענות ובהוגנות ובכך מגשימים את חזון החברה.

מדוע אנחנו?
זה פשוט.
שווקים

הקבוצה מספקת שירותים יצירתיים המותאמים לצרכים טכנולוגיים ועסקיים
משתנים ,בדגש על מיקוד-לקוח .היכולת לספק את מגוון השירותים עם
אחריות נקודתית ומשתלמת (מבחינת עלות-תועלת ,זמן ,מקצועיות ואיכות
מהדרגה הראשונה תוך דגש על דרישות הבטיחות) התממשה במספר רב
של פרויקטים מוצלחים אשר עלו לעיתים קרובות גם על ציפיות הלקוח.
אין זה פלא ,אם כן ,שכ 90%-מהפרויקטים של קבוצת מפטגון הינם יוזמה
של לקוחות חוזרים.
• מיקרו-אלקטרוניקה
• ביוטכנולוגיה
• פארמבצטיקה
• מזון ומשקאות
• תעשיות נוספות כגון :אנרגיה מתחדשת ,דלק ,גז ואנרגיה,
כימיקאליים ,טיפול במים והתפלה

מפטגון
טכנולוגיות
מתקדמות
בין
התמחויותינו:

תחום טכנולוגיות מתקדמות בקבוצת מפטגון מעניק פתרונות ייחודיים על פי צרכי הלקוח
בתחומי הבקרה ,אבטחה ,פיתוח תוכנה ומתן פתרונות טכנולוגים מתקדמים ומגוונים.
אנו יודעים להתאים לכל לקוח את המענה המתאים בדיוק לדרישותיו ( )Tailor made
ובאפשרותנו להעניק פתרון כולל או מודולרי על פי דרישה.
אנו חותרים ,באופן מתמיד ,להיות בחוד החנית של הטכנולוגיה ומאמצים את מיטב
השיטות ,הכלים והאמצעים שיאפשרו לנו לספק פתרונות יעילים וחכמים ללקוחותינו
בכל תחומי עיסוקינו.

•בקרה ואוטומציה
•פתרונות משולבים בתחום הביטחון למגוון תעשיות
•תוכנה וסייברֿ ,כולל ייעוץ
•פתרונות נוספים בתחום טכנולוגיות מתקדמות

למידע נוסף בקרו אותנו באתר האינטרנטwww.meptagon.com :

ניהול
• נ.ת.ר.ה -ניהול ,תכנון ,רכש והקמה ()EPCM
• ניהול הקמה ()CM
• קבלן ראשי ()Turn key
• תכנון והקמה ()Design Build

סוכנויות
•  - IN.P.C.ניטור אויר ושירותי סביבה
אוטומציה תהליכית וציוד
טכנולוגי מתועש
• עין דור  -תכנון ובינוי של חדרים נקיים
                   ציוד טכנולוגיה מעבדתי

תכנון והנדסה
• הנדסת תהליך
• תכנון הנדסי מפורט
• טכנולוגיות מתקדמות
 בקרה ואוטומציה מערכות ביטחון ואינטגרציה -פתרונות תוכנה וסייבר

חברות בת

קבלנות

• מערכות High Purity
• מכניקה וצנרת
• חשמל מכשור ובקרה

• מפטגון הודו
• מפטגון אירלנד
• ממד בינוי

 - IN.P.C.סוכנות מובילה של חברות בינלאומיות לציוד אנליטי
לתעשייה התהליכית .החברה פעילה בתעשיות הכימיקלים,
הפטרוכימיה ,הפרמצבטיקה ,המזון ,טיהור מים וחשמל.

'עין-דור'  -בעלת מומחיות בהקמה ובנייה של חדרים נקיים ומתקני
טיהור לקהל לקוחות מגוון תוך התמקצעות בתחומי המדע
והטכנולוגיה ,רפואה ותעשיית התרופות ,ייצור רכיבי אלקטרוניקה ועוד.
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