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Celovita oprema za gaming
..Če iščete kakovostno in cenovno ugodno opremo za gaming, se splača ozreti po izdelkih blagovne znamke Tracer..

Blagovna znamka Tracer se že 19 let stalno razvi
ja ter prilagaja svojo ponudbo najnovejšim tren
dom in tehnologijam ter spreminja uporabniške
potrebe. Za zagotovitev najvišje kakovosti skrbi
za stranke so skupaj s svojo ponudbo razvili
strukturo svoje ekipe za trženje in trgovino, od
govorno za skrb in podporo strankam, ki je na
menjena sorazvoju poslovanja.
Ponudba Tracer je ustvarjena na podlagi tržnih
teženj, pričakovanj kupcev ter izkušenj in spo
sobnosti ekipe, odgovorne za razvoj njihove
blagovne znamke. Izbira tovarn, ki proizvajajo
izdelke Tracerja, je ključnega pomena za pra
vočasnost dobav in kakovostno proizvodnjo.
Zahvaljujoč strogim postopkom testiranja v fazi
načrtovanja, proizvodnje in izpustov, so vsi nji
hovi izdelki zanesljivi in zmogljivi. V podjetju pa
dajejo veliko pozornosti tudi komunikaciji s po
tencialnimi kupci, saj verjamejo, da ima ta velik
pomen. Zanesljive in razumljive informacije o

izdelku namreč strankam omogočajo pravilno
ovrednotenje izdelka in pravilno odločitev o
nakupu. V ta namen so oblikovali tudi podrob
ne, obširne priročnike s tehičnimi specifikacija
mi, opisi uporabe, previdnostnimi ukrepi in pri
poročili v glavnih jezikih vzhodne in srednje
Evrope.
V okviru svoje PR-dejavnosti ohranjajo tudi stike
z glavnimi uredništvi, spletnimi mesti in založ
bami, specializiranimi za IT, gaming, šport in life
style. Učinek njihovega sodelovanja je na stoti
ne testov in pregledov ter na tisoče objavljenih
novic. Na ta način ves čas ostajajo blizu uporab
nikov in njihovih izdelkov. S pomočjo svojih
strank pa organizirajo tudi predstavitve, promo
cije in aktivnosti, ki so usmerjene v večjo prepo
znavnost njihove blagovne znamke.
Pod znamko Tracer lahko najdemo raznovrstne
naprave, največ pa za področje gaminga.

Dom in pisarniške rešitve
Izdelki Tracer’s Home & Office predstavljajo širok
nabor računalniških, multimedijskih in mobilnih
dodatkov, ki podpirajo in omogočajo vsa
kodnevno uporabo sodobnih tehnologij v pi
sarnah, domovih in na poti.

Tracer GameZone
Tracer GameZone je linija izdelkov, namenjenih
zahtevnim igralcem, ki pričakujejo posebne
funkcionalnosti in operativne parametre vsake
ga elementa svojega računalnika.

Tracer Battle Heroes
Serija izdelkov Battle Heroes pa vsebuje dodat
ke, naslovljene na začetnike virtualnih svetovih
iger. Izdelki Battle Heroes imajo ključne igralne
parametre, obogatene z zanimivimi obliko
valskimi in svetlobnimi učinki.
Izdelki Tracer bodo v kratkem na voljo v vseh tr
govinah Harvey Norman in v spletni trgovini Mi
movrste.
(P. R.)

Distribicija znamke:

KONCERN ENA d.o.o.
Koroška cesta 61, 3320 Velenje
E: info@koncern.si
T: 03 891 95 40
W: www.koncern.si

»

32

Računalniške novice

marec 2018

