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„Motivácia 
je jednoznačne 
posunúť eD dopredu“
zmeny. Motivácia je jednoznačne posunúť eD dopredu 
a vytvoriť podmienky pre rozvoj spoločnosti,“ říká ředitelka 
pro finance a správu eD system SK Jaroslava Korbašová.

prácou pre zákazníkov, dodávateľov i obchodných 
partnerov.  Samozrejme z rôznych strán zachytávame 
otázky k súčasnej situácii a k našej motivácii uskutočňovať 

Po světě koluje řada lidových mouder a přísloví. Říká se 
třeba, že vše dobré už bylo vymyšleno. Nebo že učení je 
matkou moudrosti. A protože nikdo nechce být za hlupáka, 
i my v eD sledujeme trendy, studujeme best practices 
a inspirujeme se u světových obchodnických špiček. Máme 
nemalé cíle – udržitelně růst a trvale být na trzích, kde 
podnikáme, těmi nejlepšími v oboru. To nás také přimělo 
změnit způsob řízení.

Za všechny příklady nejlepší praxe hodné následování 
stačí uvést jediný. Amazon. Začínal doslova z garáže a dnes 
dorostl do pozice druhého největšího světového 
obchodníka podle počtu prodaných položek. Přes tento 
gigantický rozměr má firma poměrně centralizované 
řízení. Právě efektivita modelu řízení je klíčem k úspěchu. 
Princip spočívá ve velké, silné společnosti, která globálně 
zaštiťuje všechny ekonomické procesy a z ní se fakturuje 
do ostatních zemí. V jednotlivých zemích jsou pak 
uzavřeny na lokální úrovni smlouvy s vendory a partnery, 
což umožňuje pružně reagovat na libovolná specifika 
těchto trhů.

Chceme růst, proto se musíme změnit
V eD jsme si nejprve mysleli, že budeme lépe fungovat ve 
dvou na sobě nezávislých společnostech v Česku a na 
Slovensku. Jenže máme ambice aktivně působit i v jiných 
státech. A nechceme paběrkovat, ale být po zásluze 
respektovaným hráčem. K tomu je globální společnost, 
která využívá synergického efektu mezi svými částmi 
a lépe zachází s vlastními zdroji, nezbytná. Sjednocené 
řízení pro Česko a Slovensko je tak sice velkým, ale určitě 
ne posledním krokem. Umožní nám na oba trhy přinášet 
vyšší a jednotnou kvalitu, rychlejší obsluhu, širší 
produktovou nabídku a vlastně celkově lepší služby 
zákazníkům.

„Pokiaľ viem, tak akcionári sa myšlienkou globálnej 
spoločnosti zaoberajú už dlhší čas. Rovnako ako hľadaním 
cesty k vyššej efektivite eD v spojení s našou kvalitnejšou 

Rosteme osvědčenou 
cestou lídrů

Vendoři to znají
Každý člověk se snaží sám sobě maximálně usnadnit 
a zlepšit život. Nedělat zbytečné činnosti, které nevytvářejí 
hodnotu ani radost. Nebo nevyhazovat peníze z okna, jak 
se říká. A firma to má podobně. Vždyť i taková drobnost 
jako sjednocení používaných aplikací a systémů ERP 
a CRM je ohromným zlepšením. Znamená jednotnou, 
společnou datovou základnu a přesnější, spolehlivější 
informace.

Naši vendoři se nad změnami eD ani nepozastavují, jelikož 
sami fungují obdobně. Obsluhují najednou český
i slovenský trh. A protože od července budou mít pro oba 
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„Nový model řízení nám 
také podstatně zjednoduší
jednání s partnery“

a navzájem si potvrzujeme aktualizace smluv. Kvůli 
právnímu vztahu s jiným obchodním partnerem se to sice 
na Slovensku týká naprosto všech značek včetně 
největších světových, ale u řady z nich jsou už teď veškeré 
formality úspěšně vyřízeny. Podobně se mění i vztah 
slovenských zákazníků k dodavateli, kterým bude globální 
eD – tedy eD system a.s.  

Jak je vidět i z předchozího schématu, podstatou změny je 
z eD udělat jednoho společného, silnějšího a příjemnějšího 
partnera pro naše dodavatele i odběratele. Lokální 
působnost ale zůstává zachována jak na úrovni 
obchodních týmů, tak fyzických skladů a B2B e-shopů. 
V e-shopech se nově bude skrze jednotný informační 
systém zobrazovat celková dostupnost sortimentu 
z ostravského i bratislavského skladu eD, odkud bude 
zboží expedováno pro efektivnější vyřízení objednávek.

„Oficiální překlopení na fungování pod jednou společnou 
firmou pro Česko a Slovensko se uskuteční letos v červenci. 
Pečlivou přípravou se snažíme, aby se vše pro zákazníka 
jevilo jen jako jednoduchý administrativní úkon. Reálně je 
to samozřejmě náročnější, protože kromě administrativy 
sjednocujeme i vnitřní procesy a informační systémy. 

trhy jediného eD partnera pro spolupráci, vše se pro ně 
zrychlí a zjednoduší.

„Nový model řízení nám také podstatně ulehčí jednání 
s bankami a pojišťovnami. Spojením firem pro ně budeme 
jedním větším a zároveň transparentnějším partnerem. 
Směrem ke klientům zase budeme mnohem více flexibilní 
například u kreditů a v možnosti prodloužených splatností 
faktur,“ podává výčet dalších výhod finanční ředitel eD 
Martin Lukánek.

Nový rozměr s výhledem na nový segment sortimentu
Efektivnější jednotné řízení připraví půdu pro rozšíření 
nabízeného zboží mimo Českou republiku – co do portfolia 
produktů, tak geograficky. Zatímco v Česku už eD začalo 
distribuovat i sortiment mimo oblast IT, v jiných zemích to 
nebylo možné. A právě zásluhou sjednoceného řízení se 
Slovensko dočká segmentu non-IT zboží i doplnění dalších 
světových značek do portfolia IT produktů.

„Zmien je v tomto období síce veľa, ale navonok - na 
zákazníkov a partnerov by nemali mať žiadny negatívny 
dosah.  Čo sa mení  je vnútorná organizácia eD, aj keď je 
nutné spomenúť, že sú s tým spojené formálne zmeny 
zmlúv. Vzťahy so zákazníkmi a partnermi na Slovensku sú 
pre nás dôležité a určite ich nechceme nijakým spôsobom 
narušiť. Práve naopak. Našim zákazníkom chceme priniesť 
najmä zlepšenie služieb a rozšírenie obchodného rámca. 
Preto aj naďalej budú k dispozícii obchodné tímy v oboch 
krajinách,“ uvádí J. Korbašová.

Schopnost flexibilně rozvíjet síť poboček a spektra zboží 
má zásadní roli v budoucnosti eD. Z různých nezávislých 
průzkumů i z našich interních statistik je totiž zřejmé 
oslabování IT trhu oproti uplynulým rokům. Udržet růst eD 
tedy nejde bez aktivních opatření, a to i v jiných odvětvích. 
Na druhé straně musíme zdůraznit, že odborníky na IT 
sortiment zůstaneme.

Co, kdy, kde a jak
Spojit řízení dvou firem pod jednu střechu není dílem 
okamžiku během lusknutí prsty. Příprava byla náročná 
a dali jsme si záležet, aby zákazníkům nepřinášela obtíže 
a pro ně byla co nejjednodušší. Žádný velký třesk proto 
nečekejte. S vendory komunikujeme několik měsíců 

eD System
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Každá tato dílčí změna se pozitivně promítne do 
rychlejšího a efektivnějšího fungování eD – a tím i do 
rychlejší a kvalitnější obsluhy zákazníků,“ dodává 
M. Lukánek.

„Je mojim želaním, aby eD vďaka zmenám v Čechách 
a na Slovensku zlepšilo svoju pozíciu na trhu v oboch 
krajinách a prinieslo stabilitu a spokojnosť nielen pre našich 
zákazníkov a partnerov, ale aj pre všetkých zamestnancov,” 
uzavírá téma Jaroslava Korbašová. „Určitě je to projekt, 
který eD prospěje a do kterého se všem lidem z eD týmu 
včetně mě vyplatí investovat osobní myšlenky, energii 
i čas,“ souhlasí Martin Lukánek.

135 000 produktů v nabídce

221 000 m vlastní skladové plochy

10 poboček

27 let zkušenosti a know-how

2 centrální sklady

3 trhy český, slovenský a polský

330 zaměstnanců

Martin Lukánek
Finanční ředitel a člen 
představenstva eD system

více na edecko.com



Slovenské reklamační oddělení v březnu přešlo 
na nový systém. Co se v souvislosti s tímto krokem událo? 
Zrychlil se proces? A pocítí změnu zákazníci v Česku a na 
Slovensku? Manažer reklamací Ivo Bialek na všechny tyto 
otázky odpověděl a prozradil i pozitivní data.

Proč změny nastaly? 
Důvodem je snaha sjednotit reklamace, aby probíhaly 
jednotně v obou zemích. Důsledkem změn je následné 
usnadnění, zrychlení a zkvalitnění celého procesu jak pro 
zákazníky, tak pro dodavatele, kteří díky tomu komunikují 
s jedním distributorem a jedním oddělením.

Jak probíhá nový reklamační systém na Slovensku? 
Slovenští zákazníci odesílají zboží v podstatě tak, jak byli 
zvyklí, na jednotlivé slovenské pobočky eD. Z poboček se 
produkty posílají obratem do Bratislavy, odkud jsou denně 
sváženy do ostravského skladu. Tam je přebírá naše  
reklamační oddělení, které vše řeší s výrobcem. Pokud má 
zákazník po vyřízení reklamace nárok na nový produkt, 
pošle mu jej bratislavský sklad, v případě, že vracíme 
opravené zboží, odesíláme jej z Ostravy rovnou na adresu 
zákazníka.

Tím, že u nás nakoupíte, 
náš vztah nekončí.

připravujeme pro vás produktová 
  školení, workshopy a další setkání,

konzultujeme a radíme, pokud 
  si s něčím nevíte rady,

pro své partnery vyvíjíme projekty 
  určené přímo pro jejich podporu.

Změnilo se něco pro české zákazníky? 
Ne. Systém, který máme nastaven v Česku, dlouhodobě 
funguje. Většinu reklamací řešíme do 5 dnů a k tomuto 
standardu postupně míříme i na Slovensku. Jednou 
z priorit je pro nás snaha být rychlejší než konkurence, 
a to se nám podle mých informací daří.

Můžeš již nyní číselně doložit přínosnost procesu? 
Za poslední rok jsme na Slovensku zrychlili reklamace 
téměř o 100 %. V roce 2017 zákazník čekal na vyřízení 
průměrně necelých 14 dní, letos to není ani 8 dní. 
V dubnu jsme se dokonce dostali na necelých 7 dní, včetně 
dopravy zpět k zákazníkovi. 
V Česku máme za posledních 8 let průměr 4,3 dne. Časem 
chceme tuto službu zefektivnit tak, abychom slovenským 
zákazníkům nabídli stejný standard jako českým. 
A vzhledem k tomu, jak pozitivně se situace vyvíjí, věřím, že 
tohoto cíle dosáhneme v brzké době. 

1
2
3
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Reklamace na Slovensku 
jsme zrychlili téměř o 100 % 

manažer reklamací
Ivo Bialek

Vývoj průměrné doby vyřízení reklamace
na Slovensku

rok 
2016

rok 
2017

rok 
2018

13,9 
dnů

13,4 
dnů

7,8 
dnů



eD Profíci pomáhají 
v�regionech s�IT 

Jejich revírem jsou odlehlejší regiony. Mají dlouholeté 
zkušenosti v oboru. Svým zákazníkům mohou nabídnout 
skladem tisíce produktů a stovky značek. A nově 
je spojuje název eD Profi. Toto partnerství eD s českými 
i slovenskými drobnými prodejci IT však pomáhá 
koncovým zákazníkům již léta.      

V� Česku Klikman, na Slovensku Digipro. Dvě země, dvě 
partnerské sítě. Tak to ještě alespoň donedávna platilo. Od 
dubna české i slovenské resellery zastřešuje značka eD 
Profi. „Několik měsíců v� eD pracujeme na sjednocování 
řízení značek. Rozhodnutí o sloučení sítí Klikman a Digipro 
tak bylo v této souvislosti dalším logickým krokem,“ uvádí 
Tomáš Štěpánek, manažer sítě eD Profi, za kterým stojí 
osmiletá zkušenost s řízením partnerského kanálu.  

Jak je možné, že tato symbióza resellerů s distributorem již 
tak dlouho funguje? Klíčem úspěchu prodejců eD Profi 
u zákazníků je jejich profesionalita, odbornost, osobní 
přístup, blízkost a poradenství. 

„Zákazníci v dnešnej dobe na internete ľahko zistia, ktorý 
obchod ponúka tovar cenovo najvýhodnejšie. Nesmieme 

však zabúdať na to, že sú to často laici, ktorí nie vždy 
dokážu vyhodnotiť parametre produktov, ktoré sú pre nich 
dôležité. Mnohým parametrom často ani nerozumejú,“ 
přibližuje Peter Fašiang, který se stará zejména o slovenské 
partnery, jeden z� důvodů, proč zákazníci rádi chodí do 
těchto prodejen pro radu a následně v�nich nakupují.  

Zažitý stereotyp ‒ menší prodejce rovná se vyšší cena – 
naši partneři úspěšně vyvrací. Dvě stě šedesát resellerů 
sjednocených pod jednou značkou má díky spolupráci 
možnost nakupovat zboží ve větším množství a následně 
nabízet svým zákazníkům ceny srovnatelné s� nabídkami 
velkých e-shopů.   

„Prodejny eD Profi zároveň podporujeme každý měsíc 
novým katalogem s�produkty v�akci, který má nyní novou 
grafiku a rozšířený obsah. V�souvislosti se změnou názvu 
sítě jsme pro vybrané partnery připravili pilotní kampaň na 
podporu nové značky,“ popsal další novinky ředitel 
marketingu v eD Daniel Vondráček.  
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DOBRÝ DEN je, když vám někdo dobře poradí! 
Souhlasíte? Právě takto by mohl znít jeden z� našich 
hlavních sloganů připravované reklamní kampaně, 
kterou prozatím pracovně nazýváme Dobrý den. Je 
postavena na jednoduchém vizuálu s� výrazným 
textovým sdělením a ke komunikaci využívá billboardy, 
tisk i rádiové spoty. Aktuálně jsme vybrali 10 lokalit 

Do regionů vyšleme 
Dobrý den 
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koordinátor sítě 

a českých partnerů eD Profi, s nimiž se do pilotní 
propagace sítě pustíme. Společně koncept kampaně 
otestujeme a následně ji rozšíříme do dalších regionů jak 
v�Česku, tak na Slovensku. 
  
Věřím, že s našimi eD Profíky bude mít Dobrý den každý 
koncový zákazník.  

Tomáš Štěpánek

Je nás 260 
po celém Česku 

            a na Slovensku

Fotoreportáž
Jak vypadalo premiérové 
setkání eD Profi v Mikulově? 

Věděli jste, že…  

…vizuální identitu značky eD Profi podpořilo 
také spuštění nových webových stránek
www.edprofi.cz a www.edprofi.sk. 

Chtěli byste se přidat do sítě eD Profi?  

S�celým procesem vám pomůže: 

Tomáš Štěpánek 
koordinátor sítě 

t: +420 844 888 444 e: info@edprofi.cz    

více na edecko.com



Aké výhody vidím v tejto službe?

Pamätáte sa ešte na naše riešenie Ideal alebo Orchidea? 
Zjednodušene, išlo o e-shopy napojené na náš katalóg, 
ktoré resellerom umožňovali na internete predávať formou 
dropshippingu. Týmto dvom službám ale koncom apríla 
odzvonilo. Prečo? Bolo potrebné, aj vzhľadom k novej 
európskej legislatíve, previesť technologické zmeny a my 
sme zhodnotili, že je na čase tieto aplikácie úplne vypnúť 
a prísť s inovatívnou alternativou, spĺňajúcou všetky 
požiadavky dnešnej doby. 
S príchodom mája sme tak predstavili eD MARKET 
a eD MARKET Lite. Riešenia, ktoré predajcom umožňujú 

mať vlastný e-shop bez toho, aby museli riešiť jeho 
programovanie, implementáciu GDPR či EET, naskladňo-
vanie produktov a logistiku. 
Založiť si takýto e-shop zvládne aj úplný laik. Stačí si vybrať 
verziu spĺňajúcu nároky užívateľa, vybrať ponúkané 
produkty, ktorých môžu byť až státisíce, nastaviť maržu. 
Následne online platforma začína žiť svoj vlastný život. 
Zákazník objedná tovar a my ho z nášho skladu dopravíme 
až na jeho adresu, a to v mene resellera. 
Obchodovanie, snáď, nikdy nebolo jednoduchšie. 

Možnosť vyskúšať si ju zadarmo.

Nie sú potrebné žiadne predchádzajúce skúsenosti 
s programovaním.

Šetrí čas. Spustiť sa dá v podstate do jedného dňa.

Paušál. Platí sa za mesačné využívanie služby.

Odpadá potreba mať vlastný sklad.

Dropshipping. Doručenie zásielky cez eD 
v mene resellera.

Vrátenie paušálu v eD BODOCH. V prípade dosiahnutia 
určitého obratu.

Komu doporučujem:

Platforma určená menším partnerom využívajúcim 
e-shop skôr ako katalóg. Ide o plnohodnotný obchod 
pre tých, ktorí nechcú po prvotnom nastavení do chodu 
už viac zasahovať. 

Riešenie od firmy Netdirect je vhodné pre náročnějších 
klientov, ktorí chcú živší e-shop. Resellerom umožňuje 
„viac sa hrať“ s nastavovaním cien pre svojich zákazníkov 
aj online marketingom.

Prepojenie e-shopu 
s dropshippingom

MARKET 

V prípade záujmu o vytvorenie e-shopu je potrebné 
kontaktovať nášho technologického partnera

Binargon 
obchod@binargon.cz

Netdirect 
obchod@fastcentrik.cz

eD MARKET  (e-shop FastCentrik)?

eD MARKET Lite (e-shop Binargon)?

projektový manažér pre e-commerciu
Juraj Ondruš

Samsung USB Flash 
            disky jsou zpět!

Odolnost 
vůči vodě*

Odolnost
vůči nárazům**

Odolnost
vůči teplotě***

Odolnost vůči 
magnetům**** 

Odolnost
vůči záření*****

* Až po dobu 72 hodin v mořské vodě. ** Až do zrychlení 1 500 g. *** Provozní teploty -25 °C až 85 °C, neprovozní -40°C až 85°C. **** 
Až do 15 000 gaussů (srovnatelné s magnetickou rezonancí). ***** Až do 50 rentgenů (srovnatelné s letištním rentgenem) a to vše s pětiletou zárukou.

společnost Samsung nenese odpovědnost za jakékoliv škody, ztrátu dat nebo náklady způsobené obnovou dat. Pro více informací o záruce navštivte www.samsung.com/support

Rychlost 
ve velkém stylu

Minimalistické kovové 
tělo se skvěle drží a je
ukázkou stylu, který 
perfektně doplňuje 

vynikající výkon 
a spolehlivost.

Bleskový 
přenos souborů

Nejnovější standard 
rozhraní USB 3.1 poskytuje 
rychlost čtení až 300 MB/s, 

takže vás už od práce 
ani zábavy nebude 

nic zdržovat.

Rafinovaná 
odolnost

Je stylový 
a odolný zároveň. 

Díky svému kovovému 
tělu spolehlivě 
ochrání vaše 

soubory. 

USB 3.1 Až 
300
MB/s

BAR Plus

Již brzy v distribuční síti eD system.

eD Market10 více na edecko.com



Do distribuce IT jsem se dostal přes 
společnost TechData, kde jsem 
v roce 2008 nastoupil na pozici 
produktového manažera periferií. 
Tam jsem vystřídal několik značek 
a zakotvil na Aceru, u kterého jsem 
zůstal i přechodem do eD v roce 
2011. S roční stáží u výrobce Acer 
tak působím v eD jako produktový 
manažer bezmála 7 let. Na starosti 
mám kompletní portfolio produktů 
Acer pro Českou republiku.

Rudolf 
Rudolf

t: +420 724 222 022
e: rrudolf@edsystem.cz

produktový manažer
region CZ

Do slovenského eD som sa dostal 
v Marci 2017, kedy som začal praco-
vať v bratislavskom sklade. Tam som 
prešiel príjmom, výdajom, na čas 
zakotvil na pozícii expedičného 
skladníka a v Októbri roku 2017 
nastúpil ako produktový manažér 
pre Acer. Aktuálne mám na starosti 
Acer portfólio pre Slovenskú 
republiku, to znamená notebooky, 
počítače, AIO, monitory, projektory, 
tablety a všetko príslušenstvo k nim.

Adam 
Kukliš

t: +421 905 243 293
e: akuklis@edsystem.sk 

produktový manažer 
region SK

V eD jsem již sedmým rokem 
a aktuálně pracuji na pozici 
marketingového specialisty. Mám 
na starosti marketingovou 
podporu značky Acer. Společně 
s Rudolfem a Adamem se snažíme 
o maximální podporu v prodejích 
na českém i slovenském trhu. Mým 
úkolem je kreativní zpracování 
marketingových kampaní, produk-
tových novinek a zajištění visibility 
značky na našich eventech.

Monika 
Kresáčová

t: +420 724 011 588
e: mkresacova@edsystem.cz

marketingový
specialista CZ & SK

Příběh značky Acer se začal psát roku 1976. Za více než 40 let existence se tato společnost zařadila mezi nejvýznamnější 
světové hráče v oblasti informačních a komunikačních technologií a nyní působí ve více než 160 zemích světa.

Významnou pozici si Acer za několik let vybudoval také v portfoliu eD, v němž se od tohoto výrobce nachází přes 
450 produktů, jako jsou notebooky, stolní PC, LCD monitory, projektory, tablety, ale i rozsáhlá řada herních produktů Predator.

Tříčlenný tým, který se v eD o Acer stará, se společně s výrobcem poslední dobou výrazně zaměřuje na podporu menších 
zákazníků, jejichž počet se jim meziročně podařilo navýšit o 12 %.

Představení značky

450 42 160 12%
produktů

v porfolio eD
let

zkušeností
zemí
světa

navýšení počtu 
zákazníků za rok

9,98mm notebook Acer Swift 7 je tím nejtenčím, co jste 
v dané kategorii mohli vidět. Zároveň je velice lehký.

Práce bez nabíjení na cestách
Výdrž baterie až 9 hodin vám umožní odvést svou 
práci, ať už budete kdekoli.

3x rychlejší bezdrátové připojení
Vychutnejte si třikrát rychlejší bezdrátový 
přenos technologií 2x2 802.11ac MU-MIMO.

Swift5 
Nový šampion muší váhy

Velikost, tvarování a styl: díky této trojici je notebook 
Swift 5 šampionem mezi přenosnými počítači.

Vysoký výkon
Díky procesoru Intel® Core™ i7 osmé generace si zařízení snadno poradí 

s každodenní kancelářskou prací, sledováním videí nebo procházením webu.

Snadné bezdrátové použití
Strategicky umístěná anténa 802.11ac a technologie 2x2 MIMO 

umožňují udržovat silný, stabilní bezdrátový signál.

Nejtenčí konstrukce všech dob

Swift7

Obraz a zvuk je překvapivě u takto
tenké konstrukce na vysoké úrovni.
Rudolf Rudolf ‒ produktový manažer 

O portfolio Acer se v eD starají:

Doporučujeme tyto produkty Acer

Nejtenčí Nejlehčí 
notebook na světě notebook na světě 

Multitasking Windows: kdo rychle začíná, končí jako první
Systém Windows vám poskytuje skvělé funkce pro multitasking, 

díky kterým můžete pracovat rychle a efektivně.

inzerce



Ľudovo ladená jarná roadshow

Regionálne 
Partnerské Dni 2018

3 mestá, 16 svetových značiek, 28 odborných prednášok, viac ako 250 účastníkov. Takúto bilanciu mali 
Regionálne Partnerské Dni 2018 na Slovensku, na ktorých tento rok v apríli a máji, okrem IT, dominovala 
aj ľudová tematika.

Košice, Žilina, Banská Bystrica. 
Tri mestá, do ktorých tento rok 
zavítali IT nadšenci v rámci desiateho 
ročníka tradičnej roadshow, kde 
sa slovenskí reselleri stretli nielen 
s poprednými svetovými výrobcami, 
ale aj so zamestnancami eD. 

Zákazníci mali možnosť stretnúť 
sa so zástupcami vedenia eD 
– Jarkou Korbášovou, Danielom 
Žilinským, Ladislavom Bagínom 
či Vladimírom Prinkem, ktorý 
na úvod stretnutia predstavil 
novú organizačnú štruktúru firmy. 

16 výrobcov, ako sú oLYNX, Fujitsu, 
Asus, Dell, Eaton, Lenovo a ďalší  
pri svojich stánkoch, a na celkovo 
28 prednáškach resellerov, predstavili 
svoje novinky v portfóliách.

Konferenčnú časť, ktorá mala okrem 
iného všetkým účastníkom pomôcť 
s utužovaním obchodných vzťahov 
vo všetkých mestách, s príchodom 
večera nahradila zábava. Tá sa niesla 
v ľudovom duchu.

Na každom partnerskom stretnutí 
zatancoval ľudový súbor, zahrala 
ľudová hudba z daného regiónu 
a nechýbala tombola plná 
hodnotných cien od partnerov 
podujatia. 

Večerný program spestrili ďalšie 
aktivity ako obliekanie do krojov, 
stand up vystúpenie, folklórne 
karaoke a zážitková tanečná škola. 
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Košice, Žilina, Banská Bystrica

Robotické 
eD EXPO 2018

27. března 2018 
Clarion Congress Hotel Prague

Konferenci zahájil marketingový 
ředitel eD system Daniel Vondráček 
a celým dnem provázela 
moderátorka Gabriela Partyšová, 
která zároveň upozorňovala 
na zajímavé produkty i aktivity 
na stáncích jednotlivých značek. 

K vidění byly například nové 
designové herní počítače LYNX 
Challenger a Grunex 2018 RGB Plus. 
XIAOMI  prezentovalo nejnovější 
chytré telefony i doplňky pro chytrou 
domácnost a nechyběly ani herní 
produkty značek HP nebo Samsung. 

Zatímco si u stánků účastníci 
prohlíželi produkty 61 značek 
z celého světa, ve třech sálech 
probíhal tradiční sled odborných 
přednášek. 

Speciálním hostem byl letos odborník 
na robotiku Matěj Hoffmann z ČVUT, 
který si připravil přednášku Roboti 
s umělou kůží: bezpeční a šikovní 
spolupracovníci.

Formálnější část akce vystřídala 
večerní VIP party v industriálním 
prostoru pražské Pragovky, kde 
hosty vítal humanoidní robot 
Pepper. 

Zábavu mimo jiné rozproudilo 
taneční vystoupení s následným 
tanečním workshopem i velmi 
kontaktní vystoupení zpěvačky 
Dary Rolins. 

reportáž14

přehrát video 
z eD EXPO 
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eD Střípky
Stručný přehled zajímavostí z eD

Připravili jsme nové firemní internetové stránky, a to v českém, polském 
a anglickém jazyce. Najdete je na www.edsystem.cz. Nyní pilně 
pracujeme také na slovenské verzi.

 Má dlhoročné skúsenosti v oblasti médií – po štúdiu na vysokej škole 
s aprobáciou žurnalistika, pôsobila vo viacerých periodikách, rádiách 
či tv staniciach. Počas jej aktívnej kariéry spolupracovala s viacerými 
obcami, firmami, s primátormi jej rodného mesta a v nákupnom 
centre zastávala pozíciu marketingová koordinátorka, kde úspešne 
zorganizovala desiatky eventov rôzneho druhu.

Společnosti eD a WD se spojily, 
aby podpořily dobrou věc. Společně 
jsme pro transfuzní stanice vyrobili 
500 míčků, které brzy rozdáme 
v Moravsko-slezském kraji.

Skúsená 
„ívenťáčka“
na marketingu 
Katarína Mišíková

Nový web eDsystem.cz

Myslíme na druhé
Zázrak? I ty se občas stávají. Jeden se v březnu podařil 
našemu hokejovému týmu eD Tsunami. Ten poprvé 
v historii zvítězil nad týmem našich kolegů z Celogisu 
HC Rudá mašina. Oba celky se vždy alespoň dvakrát 
do roka scházejí, aby na ostravském ledě změřili 
své síly. Hoši, děkujem!

Tsunami zdolalo 
Rudou mašinu

zajímavosti

Ředitel nákupu Jan Novák na Maltě převzal ocenění Nejlepší 
distributor spotřebního materiálu HP v regionu CEMA.

Devět týmů a celkem třicítka 
našich zaměstnanců se letos 
v květnu zapojilo do celostátní 
týmové soutěže Do práce na 
kole.

Zdravie zamestnancov je na prvom mieste. Nie je to len 
klišé. U nás v eD sa tým riadime doslovne. Každý 
pondelok nám totiž kuriér prinesie obrovskú krabicu 
a v nej zdravučké a farebné prekvapenie, na ktoré sa 
tešia členovia všetkých oddelení. 

Náš polský kolega Hubert Zając, kterému se 
za poslední kvartál podařilo realizovat 25% 
růst v počtu aktivních zákazníků se stal 
zaměstnancem kvartálu.

Zaměstnanec
kvartálu 

Ocenění naší společnosti

Slovenské eD opět nechybělo na březno-
vém fotbalovém turnaji Information and 
Communication Technology Football 
Challenge 2018. Akce měla i tentokrát 
charitativní rozměr, a tak naši zaměstnanci 
svými góly i těmi, které dostali, přispěli na 
dětské onkologické pacienty.

Raňajky 
pre zdravie

Sportujeme 
pro charitu

Obratem do Monaka

Dva naše zákazníky jsme na konci května poslali na prodloužený víkend do prosluněného Monaka. Čím si to 
zasloužili? Zájezd na Velkou cenu Monaka F1 vyhráli v naší podzimní obratové akci. Na podrobnou 
fotoreportáž z luxusního Azurového pobřeží se můžete těšit v dalším vydání eDéčka.

Velká cena Monaka 
formule 1 
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Eques VEIU Kidde 29HD-L

Bezpečí patří k nejdůležitějším lidským potřebám, hned po 
základních tělesných a fyziologických. Na rozdíl od zdraví 
se dá bezpečí koupit a díky české společnosti SAFE HOME 
ani nemusí být drahé. Firma se zaměřuje na vývoj, výrobu 
a distribuci systémů a technologií pro domácí i komerční 

využití. Je také výhradním dovozcem značek Kidde, Kidde 
Safety, SAFE, FireAngel, FirstAlert, Radal, VERIA, EQUES 
a Detectagas. V portfoliu má kompletní sortiment 
elektronického zabezpečení formou sestav i modulů, dále 
mechanické a protipožární zabezpečení.

Pocit klidu a bezpečí se dá koupit

Meizu PRO 7

Velký bezrámečkový displej Edge-to-Edge 
garantuje pohodlnou práci při kompaktních 
rozměrech smartphonu. Netradičním řešením je 
rychlá čtečka otisků prstů na boku.

Meizu 
M6s

Precizně zpracovaný telefon s 8jádrovým 
procesorem a 4 GB operační paměti. 
Poznávacím znamením jsou displeje 
na přední i zadní straně.

Dávno pryč jsou doby, kdy byly čínské výrobky terčem 
posměchu. Čína je dnes domovem mnoha výrobců 
špičkové elektroniky a značku Meizu se nebojíme zařadit 
k lahůdkám mezi smartphony. Společně je charakterizují 
jednoduchý design, kvalitní materiály, skvělé dílenské 

zpracování, výborný zvuk, uživatelská přívětivost 
a inovativní prvky, jako je displej na obou stranách mobilu. 
Hlavní zbraní Meizu je poměr ceny a výkonu, který činí 
hi-tech výbavu dostupnou každému. Uživatelé oceňují 
i vyladěný operační systém jak co do vzhledu, tak ovládání.

Mobilní hi-tech výbava je překvapivě dostupná

„Telefony od Meizu naživo působí velmi dobře, 
prémiově a propracovaně. K tomu mají 

pravidelně aktualizované uživatelské prostředí.“

Hana Bečvářová ‒ produktový manažer 

„Safe Home prináša produkty spájajúce aktuálne 
trendy, moderný dizajn a užívateľský komfort.“

Anton Husovský ‒ asistent nákupu t: +420 597 444 215 I e: ahusovsky@edsystem.cz 

t: +420 602 579 739 I e: hbecvarova@edsystem.cz
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Ecovacs W950

Moderní přístroj kombinující vysávání 
a vytírání. Využívá OZMO technologii 
a inteligentní navigaci pro hledání 
chytré cesty a zkrácení doby úklidu.

Ecovacs O930
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Naprostý bestseller mezi čističi oken ‒ 
winboty. Umí se otáčet o 360° a dosáhne 
opravdu všude. Zasloužený vítěz testu 
deníku Právo.

Pořádně uklidit a pak čistotu udržovat stojí spoustu 
drahocenného času, který by se dal využít mnohem lépe. 
Inženýři v ECOVACS tohle dobře vědí, a proto vyvinuli 
per fektn í  pomocn íky  do  domácnost i .  Značka 
se specializuje výhradně na robotické vysavače, vytírače 
a okenní čističe. Za své produkty sbírá jedno ocenění 

za druhým včetně „Best choice“ od magazínu Forbes. 
Zásluhu na tom mají i unikátní technologie jako 
technologie OZMO pro vytírání řízené čerpadlem podle 
typu povrchu, tedy bez rizika vytečení vody a poškození 
podlah.

Je libo pořádek a čistotu ?bez námahy

Sharp PN-Q

Chytré velkoformátové digital signage displeje 
pro využití až 24 hodin denně 7 dní v týdnu, 
s flexibilní instalací a výkonným systémem 
Android.

Sharp PN-B a PN-M

Velmi povedená řada 60, 70, 80 
a 90palcových displejů vhodných 
například pro zasedací místnosti. 
Vyznačuje se kvalitou a dostupností.

SHARP je po desetiletí synonymem lídra elektroniky, který 
hledá unikátní technologická řešení kombinovaná 
s prvotřídní kvalitou. Značka v oblasti displejů vždy 
přinášela skvělé inovace a stála u zrodu masového využití 
tekutých krystalů – jako první na světě vyráběla kalkulačky 

s LCD displeji, už v roce 1973! A podobně vyspělé produkty 
dělá i dnes, třeba první 8K displeje. Jako výhradní 
distributor pro český a slovenský trh vám v eD nabízíme 
ucelené portfolio profesionálních velkoformátových 
displejů (LFD) pro rozmanité využití.

Exkluzivně přinášíme profi displeje od průkopníků

„SHARP si zakládá na kvalitních 
součástkách a neošizených 

řešeních obvodů a konstrukcích."

Martin Židek ‒ produktový manažer 

„Super vychytávkou je aplikace, kde můžete sledovat vysávání 
v reálném čase a stavět virtuální zdi pro detailní vymezení míst úklidu.“

Vít Veveričík ‒ produktový manažer t: +420 724 222 095 I e: vvevericik@edsystem.cz 

Magazín eDéčko vychází kvartálně

t: +420 724 222 012 I e: mzidek@edsystem.cz

modelová řada

modelové řady

Digitální dveřní kukátko prozradí, kdo 
je za dveřmi, a umožní Vám vést 
komunikaci s návštěvníkem 
odkudkoliv. Umí také pořizovat 
videa nebo odesílat MMS.

Hlásič požáru a kouře s nejmoder-
nějším fotoelektrickým senzorem. 
Nepřetržitě monitoruje ovzduší 
a dokáže rozpoznat požár ještě 
ve fázi bez otevřeného ohně.




