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PREDSTAVITEV

Trgovina INPUT

Center za prave računalniške zanesenjake
..Si predstavljate samo en dan popolnoma brez računalnikov? To je danes praktično že nemogoče, saj jih uporabljamo tako doma
kot tudi v službi..

po vaši meri, njihovi strokovnjaki pa so vedno na
voljo za vaša vprašanja.

Kaj nudi trgovina INPUT?

Vsem je verjetno jasno, da danes brez računalnika ne gre več. Danes je namreč vse več storitev
na voljo prek spleta. Med njimi najdemo storitve, kot so sklepanje avtomobilskih in drugih zavarovanj, elektronsko bančništvo, spletno naročanje za pregled pri zdravniku, rezervacije letalskih vozovnic in še bi lahko naštevali. Na splet se
vse bolj seli tudi prodaja blaga (na primer računalniki, televizorji, gradbeno orodje in podobno), postal je prevladujoča platforma za igranje
iger, računalništvo v oblaku in tako naprej.
A čeprav je instatno dosegljiv in ponuja veliko,
ima tudi splet svoje pomanjkljivosti. Glavni sta zagotovo pomanjkanje osebnega stika in otipljivost stvari. Spomnite se, kako čarobno se vam je
zdelo, ko ste svoj čas odšli v trgovino, ki je prodajala vam ljube stvari. Bodisi so bili to računalniki,
videoigre, obutev, avtomobilski deli ali kaj drugega. Specializirane trgovine so imele vedno neko
posebno vzdušje, kjer ste se počutili kot v sanjski
deželi. Tudi če niste ničesar kupili, so bili že sami
obiski in ogled stvari na policah posebna izkušnja. V trgovinah ste lahko stvar prijeli v roke, jo
pred nakupom preizkusili in prijazno pokramljali
s prodajalcem, ki vam je znal ponuditi tudi kakšen “insajderski” nasvet. Vse je bilo bolj osebno
in na nek način čarobno. Splet pa je ta bolj domač in toplejši pristop nekoliko uničil.
Tega se zavedajo tudi pri podjetju Koncern Ena,
zaradi česar so se odločili, da ta pristen osebni
stik obudijo. V ta namen so v Velenju odprli novo specializirano trgovino INPUT z najnovejšo
računalniško opremo. V trgovini se bo vsak računalniški zanesenjak počutil zelo domače in prije-
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tno, saj so tudi prodajalci navdušenci nad novimi tehnologijami in zelo radi razglabljajo o vseh
novostih in njihovih zmogljivostih. Lahko bi rekli, da gre za trgovino tehnoloških navdušencev
za tehnološke navdušence. A brez skrbi, tudi če
se ne spoznate najbolje na računalnike, komponente in ostalo opremo, vam vse razložijo na razumljiv način.
Ker danes pač ne gre brez računalnika, je dobro
vedeti, da se lahko po pomoč obrnete nekam,
kjer imajo procesorje, gigaherce, grafične kartice, monitorje in diske v mezincu. Tega splet
enostavno ne more ponuditi na tako oseben
način. Rade volje pa vam bodo opremo, za katero se zanimate, pred nakupom tudi razkazali, da
se boste lahko o njej prepričali na lastne oči.

Zakaj je trgovina INPUT
drugačna od drugih?
Trgovina INPUT se od drugih primerljivih trgovin z računalniško opremo razlikuje v številnih
pogledih. Tu najdemo bogato izbiro izdelkov,
saj je kupcem vedno na voljo več kot 2.000 izdelkov vseh svetovnih proizvajalcev računalniške opreme in digitalne foto opreme. Poleg tega so cene nadvse ugodne, saj so jih posebej za
nas spustili na minimum.
Trgovino INPUT odlikuje tudi dinamičnost in
ažurnost, saj njihovi zaposleni vedno poskrbijo
za to, da vam kar najhitreje ponudijo najnovejše
dosežke v svetu računalništva. Poleg tega se v
podjetju trudijo narediti kar se da prijazno okolje za dober nakup, saj se njihova trgovina sproti prilagaja vašim željam in vam ponudi izdelke

Z računalniškimi izdelki, ki jih imajo na zalogi, se
lahko seznanite ob obisku trgovine, kjer vam zaposleni rade volje predstavijo vse tehnološke novitete in vam svetujejo pri nakupu. Na njihovih
policah najdete bogato paleto izdelkov, od etuijev za tablice, računalniških ohišij, hladilnikov za
procesorje, napajalnikov, kablov, mikrofonov, tipkovnic in mišk, pa vse do termalnih past za procesorje, zunanjih ohišij za prenosne diske, procesorjev, grafičnih kartic in še mnogo več. Poleg tega
je trgovina prisotna tudi na Facebooku (www.facebook.com/trgovinainput), kjer objavljajo novosti na področju računalniške tehnologije. Pripravljajo pa tudi novo spletno trgovino, ki bo dostopna na naslovu www.in-put.si, in bo ponujala
vse, kar je mogoče dobiti v svetu računalništva.

Kam po več informacij in nasvetov?
Več informacij in nasvetov o enem najboljših centrov sodobne tehnologije v Sloveniji in njihovi
ponudbi dobite na licu mesta v trgovini v Velenju, ekipa računalniških zanesenjakov, ki trgovino
vodi, pa je dosegljiva na elektronskem naslovu:
prodaja@in-put.com ali na telefonski številki 070
322 488, in sicer vsak delovni dan od 9.00 do
19.00, ob sobotah pa od 9.00 do 15.00.
(P. R.)

Distribicija znamke:

Koncern ena d.o.o.
PE INPUT
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