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Zarabiaj z nami i korzystaj z naszego wsparcia
w otwarciu i kierowaniu własną placówką.

Zaufaj nam i postaw na bezpieczeństwo współpracy, bo        :

• Stabilność i doświadczenie – jesteśmy na rynku ponad dwie dekady, zbudowaliśmy silną markę. 

• Sprawność i elastyczność – działamy skutecznie, reagujemy na aktualne potrzeby,
posiadamy zaplecze techniczne. 

Na naszą wiarygodność i mocną pozycję na rynku zapracowaliśmy, stawiając
od początku naszej działalności na:

• Relacje – słuchamy, rozmawiamy, szukamy najlepszych rozwiązań,
oferujemy pomoc, podsuwamy pomysły.

• Innowacyjność – sięgamy po nowoczesne rozwiązania, dysponujemy
szeregiem nowatorskich narzędzi.

Mamy to! Korzyści do zaoferowania. Wspólnie zyskamy jeszcze więcej!

ZOSTAŃ PARTNEREM AGENCYJNYM
FIRMY KOMPUTRONIK
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KOMPUTRONIK – LIDER BRANŻY IT

Komputronik S.A. od 1996 roku prowadzi
działalność na rynku IT. Oferta spółki adresowana jest do 
osób fi zycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych 
nie posiadających osobowości prawnej.

Przedmiotem działalności Komputronik S.A. jest przede wszystkim:

• Sprzedaż detaliczna i hurtowa wszystkich ważniejszych światowych producentów sprzętu 
komputerowego, oprogramowania komputerowego, elektroniki użytkowej, 

• Świadczenie kompleksowych usług w zakresie: informatyzacji, w tym wdrażania systemów 
wspomagających zarządzanie klasy ERP, tworzenia zindywidualizowanych rozwiązań IT, 
wspomagających analizy biznesowe, projektowania systemów oraz oprogramowania na 
indywidualne zamówienie, 

• Produkcja i montaż sprzętu komputerowego,

• Świadczenie usług serwisowych. 
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Komputronik S.A. posiada silną, stabilną pozycję na polskim 
rynku IT, znajduje się w gronie 10 największych 
przedsiębiorstw w branży w Polsce i jest jedną 
z największych pod względem przychodów spółką 
z większościowym polskim kapitałem w Wielkopolsce.

Mamy to!
• Ponad 200 punktów sprzedaży dostępnych w dogodnych dla Klienta i prestiżowych lokalizacjach. 

• Ponad 80 tysięcy produktów kilkuset różnych marek, w tym wszystkie nowości.  

• Szeroki asortyment w atrakcyjnych cenach: zestawy komputerowe, notebooki, telefony, tablety, 
drukarki, projektory, oprogramowanie, sprzęt AGD i RTV i wiele innych produktów. 

• Certyfikaty jakości: ISO 9001:2015 oraz ISO 14001:2015.  

• Nagrody i tytuły – m.in. Firma Najbardziej Przyjazna Klientowi (2010 r.), Gwiazda Jakości 
Obsługi (2013), Najlepszy e-sklep w Polsce (2010 i 2011), zwycięstwo w VI edycji Polskiego Programu 
Jakość Obsługi w kategorii „Sklepy komputerowe”. 

• Ponad dziesięcioletnią historię obecności na GPW – spółka Komputronik S. A. w 2007 roku 
zadebiutowała na Giełdzie Papierów Wartościowych, umacniając tym samym swoją pozycję 
czołowego dostawcy sprzętu IT i elektroniki użytkowej w Polsce.  

• Przemyślaną strategię rozwoju – w 2011 roku finansowym przychody Grupy Komputronik po raz 
pierwszy w jej historii firmy przekroczyły 1 mld zł i stale rosną.
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PARTNERSTWO AGENCYJNE

Partnerstwo Agencyjne – pakiet korzyści
Partnerstwo Agencyjne z Komputronik S.A. to obopólne korzyści. Komputronik powiększa liczbę 
punktów w sprawdzonych lokalizacjach, natomiast Partner zyskuje możliwość przyłączenia się do 
dużej, nowoczesnej organizacji z doświadczeniem rynkowym, która jest gotowa zaoferować mu 
niezbędne dla osiągnięcia sukcesu wsparcie i specjalistyczną wiedzę opartą na długoletniej praktyce.

Partnerstwo Agencyjne – defi nicja 

Partnerstwo Agencyjne to sprawdzony system oparty na ścisłej i ciągłej współpracy pomiędzy 
przedsiębiorcami. Zakłada działanie w grupie wspólnych interesów, dając wsparcie i możliwość 
korzystania ze wszystkich sposobów zwiększania przychodów. Jednocześnie Partner zachowuje 
niezależność decyzyjną w sprawach związanych z prowadzeniem własnego biznesu. Połączenie obu 
tych podejść pozwala ograniczać ryzyko niepowodzenia prowadzonej działalności gospodarczej. 
Zadaniem Kompuronik S.A. jest bieżące śledzenie efektywności biznesu i reagowanie na ciągle 
zmieniającą się sytuację rynkową. Oferujemy model współpracy oparty na wzajemnym zaufaniu oraz 
bezpieczeństwie Partnerów.
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Pakiet Partner Agencyjny
to gotowa koncepcja obejmująca:
• Określoną i opisaną formułę prowadzenia sklepu

Opracowaliśmy unikatowe rozwiązania operacyjne, które zwiększają efektywność pracy sklepu.

• Funkcjonowanie pod szyldem uznanej i nowoczesnej marki
Po ponad 20 latach budowania wizerunku wprowadziliśmy zmiany logotypu sieci, stale odświeżając 
i unowocześniając markę zgodnie ze światowymi trendami.

• Sprawny i rozbudowany system logistyczny zapewniający terminowe i częste dostawy
Nasze Centrum Dystrybucyjne pod Poznaniem dysponuje ofertą asortymentową ponad 
80 000 indeksów, a powierzchnia magazynowa to ponad 33 tys. m2.

• Monitoring cen sprzedaży
Monitorujemy ceny sprzedaży produktów na rynku i dostosowujemy je, podejmując odpowiednie 
działania. Dzięki temu naszym Klientom zapewniamy atrakcyjną ofertę.

KOMPUTRONIK – OFERTA WSPÓŁPRACY
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• Markę własną 
Nasze marki własne to ponad 500 produktów wciąż rozwijanej oferty. Stanowią one połączenie 
znakomitej jakości, atrakcyjnej ceny i wysokiego zysku. 

• Korzystne warunki współpracy 
Współpraca w ramach Partnerstwa Agencyjnego to nie tylko atrakcyjne marże i przejrzysty system 
wynagrodzeń, lecz także dostęp do kredytu kupieckiego i wydłużone terminy płatności za towary. 

• Sprawdzony asortyment 
Doświadczony Dział Zakupu na podstawie aktualnych trendów gromadzi odpowiedni, wpisujący się 
w potrzeby Klientów asortyment. Właściwy dobór towarów przekłada się na rentowność sklepów.  

• Standardy operacyjne 
Wspólnie z Partnerem Agencyjnym budujemy jednolity wizerunek marki Komputronik. Partner 
korzysta z doświadczenia sklepów własnych marki i ma dostęp do wiedzy oraz narzędzi 
optymalizujących pracę placówki, by efektywnie zarządzać zespołem i dostarczać Klientom 
oczekiwaną przez nich jakość. 

• Dedykowaną opiekę sklepu 
Każdy sklep Partnera Agencyjnego przez cały czas trwania umowy objęty jest profesjonalną opieką 
Kierownika Regionalnego, który ma za zadanie wspierać Partnera we wszystkich kluczowych 
obszarach współpracy. Ponadto zespół specjalistów z zakresu IT, Kontrolingu, Sprzedaży 
i Marketingu czy Merchandisingu nieustannie wspiera rozwój i funkcjonowanie każdego sklepu. 

• Szerokie wsparcie marketingowe 
Salony Komputronik korzystają ze wszystkich narzędzi marketingowych, które budują markę na 
terenie całego kraju. Każdy sklep otrzymuje indywidualnie ustalony nakład gazetek promocyjnych, 
które trafiają do gospodarstw domowych w obszarze działania sklepu. Placówka Partnera 
Agencyjnego otrzymuje inne niezbędne materiały promocyjne dla sklepu, np. katalogi produktowe 
czy ulotki na wybrane kategorie. Oferujemy także wsparcie dla sklepu w organizacji własnych, 
lokalnych działań marketingowych.
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Korzyści fi nansowe dla
Partnerów Agencyjnych
• prowizja za sprzedaż adekwatną do osiąganych wyników;
• brak ryzyka związanego z zakupem towarów, szybką zmianą cen czy brakiem rotacji
• bonusy za utrzymanie standardów sieci;
• udział w licznych działaniach marketingowych online i offl  ine;
• brak opłaty agencyjnej;
• wsparcie fi nansowe na początkową inwestycję Partnera Agencyjnego w każdym nowym sklepie.

Oczekiwania
• powierzchnia lokalu minimum 60 m2;
• atrakcyjna lokalizacja:

• miejsce uczęszczane;
• możliwość wygospodarowania miejsc parkingowych dla Klientów;
• otoczenie konkurencyjne sklepu;

• określany indywidualnie (w odniesieniu do wymaganych nakładów) wkład fi nansowy Partnera 
Agencyjnego niezbędny do wdrożenia standardów sieci.

KORZYŚCI FINANSOWE
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 Etapy współpracy
1. Nawiązanie kontaktu z naszym działem rozwoju sieci dla uzyskania

odpowiedzi na wszystkie pytania mailowo: wspolpraca@komputronik.pl.

2. Spotkanie z Koordynatorem Regionalnym, który przedstawi szczegółowo ofertę sieci, 
oceni potencjał lokalizacji lub pomoże w znalezieniu odpowiedniej placówki.

3. Przygotowanie aranżacji sklepu, w oparciu o standardy obowiązujące w sieci, 
z uwzględnieniem najnowszych trendów.

4. Szkolenie zapoznające Partnera Agencyjnego oraz jego pracowników z procesem 
funkcjonowania sklepu.

5. Dostosowanie sklepu Partnera Agencyjnego do standardów sieci - wyposażanie, 
towarowanie i otwarcie pod nowoczesnym i znanym Klientom logo Komputronik.

 ETAPY WSPÓŁPRACY





www.komputronik.com


