Kraków, 22 października 2019 roku

Informacja prasowa
S4E pozostanie niezależną spółką
S4E, uznany i odnoszący sukcesy polski dystrybutor z wartością dodaną (VAD), został przejęty
przez Grupę ALSO w lipcu 2019 roku. Mimo że jest obecnie częścią jednego z wiodących
europejskich dystrybutorów IT, S4E pozostanie niezależną spółką i będzie kontynuować
działalność pod własną marką. Dzięki bardzo wysokiej specjalizacji i wyjątkowemu
doświadczeniu we wdrażaniu zaawansowanych projektów informatycznych, firma nadal będzie
silnym i niezawodnym partnerem dla kanału partnerskiego.
S4E działa na rynku od prawie dwudziestu lat. Spółka doskonale zna segment VAD i posiada szerokie
grono własnych klientów, którym oferuje wyspecjalizowane usługi realizowane w oparciu o sprzęt
i oprogramowanie wiodących światowych producentów. Pracownicy firmy posiadają dogłębną wiedzę
specjalistyczną i wysoki poziom kompetencji technicznych. Dzięki temu S4E jest dystrybutorem
pierwszego wyboru dla wszystkich partnerów, którzy realizują ambitne projekty informatyczne oparte
na rozwiązaniach informatycznych klasy enterprise. W Polsce S4E jest również jednym z pionierów
w wykorzystywaniu zaawansowanych rozwiązań z portfolio wiodących światowych dostawców sprzętu
IT.
„S4E odnosi duże sukcesy w Polsce, cieszy się też rosnącym zainteresowaniem partnerów spoza
naszego kraju. Produkty, rozwiązania i usługi z oferty ALSO będą idealnym uzupełnieniem naszego
portfolio”, przekonuje Roman Durka, Dyrektor Zarządzający S4E. „Dzięki wsparciu Grupy ALSO mamy
możliwość dalszego poszerzania naszej oferty. Dostarczając najwyższej jakości produkty i usługi,
jesteśmy w stanie realizować ambitne i złożone projekty IT nawet dla największych korporacji i
instytucji w Europie. Właśnie dlatego jesteśmy naturalnym wyborem dla naszych partnerów, wszędzie
tam, gdzie wymagana jest wiedza technologiczna, kompetencje inżynieryjne oraz kompleksowe
wsparcie przed- i posprzedażowe”, dodaje Roman Durka. W ciągu ostatnich osiemnastu miesięcy
S4E dokonał prawie 120 wdrożeń, w oparciu o rozwiązania takich producentów, jak Dell EMC,
CommVault czy Huawei.
„Przejęcie S4E wpisuje się w strategię Grupy ALSO polegającą na wzmacnianiu naszej pozycji jako
innowacyjnego dystrybutora IT i dostawcy technologii na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej”,
wyjaśnia Hanna Osetek-Pasquet, Chief Customer Officer w ALSO Polska. „Dzięki naszemu
partnerstwu będziemy w stanie wspierać klientów w rozwiązywaniu najbardziej wymagających
problemów technicznych i biznesowych”, dodaje.
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S4E posiada własne centrum szkoleniowe (S4EDU) oraz specjalistyczną kadrę inżynieryjną
(S4Engineers). Swoim partnerom oferuje zindywidualizowane i gotowe rozwiązania IT, w tym usługi
z zakresu budowy i utrzymania centrów danych, bezpieczeństwa,. „Naszą ofertę w zakresie
dystrybucji z wartością dodaną można uznać za kompletną. Niemniej stale ją rozwijamy,
systematycznie podnosząc nasze kompetencje”, podsumowuje Roman Durka.
S4E dostarcza zaawansowane technologicznie rozwiązania informatyczne do wszystkich sektorów
i przedsiębiorstw. Poza dystrybucją urządzeń i oprogramowania światowych marek oferuje również
szeroki wachlarz usług marketingowych, sprzedażowych, logistycznych i szkoleniowych. Spółka jest
laureatem wielu branżowych nagród, w tym wyróżnień Dell EMC dla najlepszego dystrybutora
rozwiązań tej marki, zdobywcą tytułu IT Champion w kategorii „Dystrybutor z wartością dodaną VAD”,
przyznawanego przez magazyn IT Reseller, jak również wielokrotnym finalistą plebiscytu
„Vademecum VAR-ów i integratorów” w kategorii „Dystrybutor Specjalizowany”.
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O ALSO Holding: ALSO Holding łączy klientów i dostawców z branży ICT. Grupa oferuje rozwiązania ponad 550
renomowanych dostawców sprzętu, oprogramowania i usług informatycznych dla ponad 100 000 klientów, którzy
mogą korzystać z szerokiego spektrum zindywidualizowanych usług logistycznych, finansowych, usług IT oraz
tradycyjnych usług dystrybucyjnych. ALSO udostępnia wszystkie usługi w jednym miejscu – począwszy od
tworzenia złożonych środowisk IT, poprzez dostarczanie i utrzymanie sprzętu i oprogramowania, aż po zwroty,
regenerację i remarketing sprzętu IT. ALSO Holding posiada swoje przedstawicielstwa w 22 krajach Europy
i generuje łączną sprzedaż netto w wysokości około 9,2 mld euro. W 2018 roku Grupa zatrudniała około 4 000
pracowników. Większościowym udziałowcem ALSO Holding AG jest Grupa Droege, Düsseldorf, Niemcy. Więcej
informacji można znaleźć na stronie https://also.com
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O S4E:
Jesteśmy specjalistycznym dystrybutorem IT, działającym w modelu VAD. Dla nas wartością dodaną jest również
gotowość do rozwiązywania każdego problemu technicznego i biznesowego, na który napotyka nasz Partner i
Dostawca. Posiadamy własne centra szkoleniowe (S4EDU), specjalistyczną kadrę inżynieryjną (S4Engineers)
rozbudowane DEMO LAB. Naszym partnerom oferujemy również gotowe rozwiązania z zakresu SECURITY,
budowy i utrzymania DATA CENTER.

Wyłączenie odpowiedzialności
Niniejsza informacja prasowa zawiera stwierdzenia dotyczące przyszłości, które opierają się na aktualnych
założeniach i prognozach zarządu ALSO. Znane i nieznane ryzyka, niewiadome i inne czynniki mogą prowadzić
do istotnych różnic między stwierdzeniami dotyczącymi przyszłości a faktycznym rozwojem, w szczególności
wynikami, sytuacją finansową i wydajnością naszej Grupy. Grupa nie ponosi odpowiedzialności za aktualizację
tych wypowiedzi lub dostosowanie ich do przyszłych wydarzeń.
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