
Tech Data poszerza swoje portfolio – nowy kontrakt z gigantem branży elektronicznej 

Tech Data, jeden z liderów wśród międzynarodowych koncernów dystrybuujących oprogramowanie 

komputerowe oraz sprzęt komputerowy, rozpoczyna nowy rok znaczącym przedsięwzięciem. Dzięki 

kontraktowi podpisanemu z czołowym graczem na rynku mobile, marką Samsung, firma powiększa 

swoje portfolio o kolejne grupy produktowe giganta branży elektronicznej, w tym telefony, tablety 

oraz dedykowane im akcesoria. 

Z nadejściem 2017 roku Tech Data Corporation otwiera nowy rozdział w swojej działalności bazującej 

na dystrybucji produktów oraz usług największych i najbardziej cenionych marek w branży IT. Od 

stycznia zaczyna bowiem obowiązywać kontrakt zawarty z południowokoreańskim producentem 

rozwiązań mobilnych. Przede wszystkim poszerzy on  dotychczas oferowane przez Tech Datę 

portfolio produktów Samsunga o: smartfony, tablety, a także przydatne do nich akcesoria. Należy 

podkreślić, że już dzisiaj Tech Data jest znaczącym dystrybutorem produktów Samsunga, m.in.: 

monitorów, urządzeń wielofunkcyjnych, drukarek, tonerów i produktów semiconductor, w których 

Samsung jest światowym liderem czyli dyski SSD, pamięci DRAM i FLASH. O zawarciu umowy 

pomiędzy dwoma liderami w swoich branżach zadecydowało - obok powiększenia oferty 

produktowej i rozwoju współpracy z azjatyckim gigantem - stworzenie nowego działu Tech Daty – 

Mobile, jak również możliwość osiągnięcia wzrostu oraz dodatkowych przychodów z wprowadzenia i 

dystrybucji nowej linii produktowej.  

Odpowiedzialny za jej promocję oraz zarządzanie Product Manager Paweł Bury podkreśla 

wizerunkowy oraz ekonomiczny aspekt przedsięwzięcia stanowiącego efekt owego porozumienia. 

– Dzięki podpisaniu tego kontraktu, Tech Data Corporation staje się oficjalnym dystrybutorem 

produktów mobilnych marki Samsung, co stanowi zarazem odpowiedź na stale rosnący popyt oraz 

znaczące zainteresowanie ze strony partnerów i integratorów przedsiębiorstwa jej produktami – 

komentuje. 

******* 

Tech Data Polska to czołowy dystrybutor IT oferujący szerokie portfolio produktów i usług najważniejszych producentów na rynku. Jest 

częścią Tech Data Corporation, jednego z największych międzynarodowych koncernów zajmujących się dystrybucją sprzętu 

komputerowego i oprogramowania. Tech Data obsługuje ponad 125 tys. klientów w 100 krajach. W Polsce współpracuje z ponad 7 

tysiącami partnerów handlowych. 


