PREDSTAVITEV

Predstavitev podjetja SAT-COM Informatika
..Vzhodna Slovenija je bogatejša za novo računalniško trgovino.
Podjetje SAT-COM je namreč na Ptuju odprlo nov poslovni objekt..

Rojstvo podjetja SAT-COM sega v leto 1990. Prvotna dejavnost
podjetja je bila montaža individualnih ali skupinskih satelitskih
sistemov, antenskih sprejemov za sprejem zemeljskega signala
in vzdrževanje; komunikacijske naprave in alarmni sistemi. Preko
satelitov so prenašali tudi videokonference, predvsem za BBC in
za potrebe komunikacij med vojno, ki je nastala zaradi razpada
Jugoslavije. Analogni satelitski sistem počasi izpodriva digitalna
tehnologija in svoje znanje s tega področja vzporedno z razvojem
tehnologije v SAT-COMu permanentno izpopolnjujejo. Nudijo tako
prodajo antenskih komponent kot tudi njihovo strokovno montažo.

Leta 1995 so ponudbo razširili in pričeli z izdelavo lastnih osebnih računalnikov, ki jih sestavljajo iz najboljših in preizkušenih
komponent. Letno sestavijo oziroma dobavijo med 500 in 600
osebnih računalnikov. Poleg osebnih računalnikov ponujajo tudi
veliko izbiro monitorjev, tiskalnikov in cel kup dodatne strojne in
mrežne opreme. V njihovem prodajnem programu najdemo večino
kvalitetnih blagovnih znamk, ki se prodajajo na območju Slovenije.
Na zalogi imajo tudi večino potrošnega materiala. Ker želijo svojim
kupcem zagotoviti karseda visoko kvaliteto izdelkov in storitev, so
postali pooblaščena PCX trgovina in pooblaščeni PCX servis, saj
se zavedajo, da vodilno vlogo pri izbiri ponudnika računalniške
opreme odtehta predvsem hiter in kvaliteten servis.

Do sedaj so v podjetju SAT-COM dejavnost opravljali na Rogozniški
cesti na Ptuju, kjer je bil sedež podjetja in servis. Prodajno-razstavni
salon pa so imeli na Jadranski ulici na Ptuju. Zaradi vse večjega obsega
dela in želje, da bi svojim kupcem omogočili boljšo izbiro in preglednost
ponudbe, so novembra v novem poslovno-stanovanjskem kompleksu
Mlekarna na Ptuju odprli trgovino in servis, ki se razprostirata na več kot
400 kvadratnih metrih površine. S tem so ponudili nov koncept trgovine
in zagotavljajo še boljši servis. Za boljše počutje naših kupcev in strank
bodo zraven zaposlenih poskrbeli še unikaten design novih prostorov in
preglednost trgovine. Filozofija podjetja je, da bodo vedno dajali prednost kvaliteti prodajanih artiklov ter tudi v prihodnje zagotavljali hitro in
kakovostno servisno storitev za ugodno ceno.
(P.R.)

V zadnjem času se je močno dvignila prodaja prenosnih računalnikov
in vse kaže, da se bo prodaja le-teh kmalu izenačila s prodajo osebnih
računalnikov. Zaradi vse večjega tempa dela, ljudje od računalnikov
pričakujejo tudi prenosljivost, saj lahko tako delajo praktično vsepovsod. Temu trendu poskušajo v SAT-COMu čimbolj slediti in kot kaže
jim to dobro uspeva, saj so postali t. i. ACER Point Partner. Prenosniki
ACER sodijo v svetovni vrh, obenem pa imajo tudi zelo ugodno ceno in
dovršeno ter estetsko obliko. Znamka ACER je tudi ena izmed vodilnih
na področju inovacij. Strankam nudijo tudi prenosnike drugih blagovnih znamk, kot so HP, Gericom, PC-Plus in drugih.
www.racunalniske-novice.com
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