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KOMPUTRONIK: "GRUDZIEŃ TO DOSKONAŁY
MIESIĄC NA INWESTYCJE W SPRZĘT
KOMPUTEROWY"
Liczba aktywnych przedsiębiorstw w Polsce stale rośnie. Pomimo pandemii koronawirusa w całym
kraju funkcjonuje ponad 2,1 mln ﬁrm. Najwięcej, bo blisko 97%, to mikroprzedsiębiorstwa. Ponad
połowa polskich podmiotów gospodarczych działa w sektorze usług. Niesłabnąca pandemia
koronawirusa spędza sen z powiek wielu przedsiębiorcom, którzy szukają rozwiązań pozwalających na
prowadzenie biznesu.
COVID-19 zrewolucjonizował rynek pracy. Większość ﬁrm została zmuszona do natychmiastowego
zmiany trybu pracy na zdalny. Proces, który zaczął się już kilka lat temu i do tej pory przebiegał
bardzo spokojnie nagle przyspieszył. Przedsiębiorcy stanęli przed ogromnym problem dostosowania
się do nowych wyzwań, które w pandemicznej rzeczywistości oznaczały konieczność pracy zdalnej. W
przeciwnym razie mogło to skończyć się zamknięciem biznesu.
Do tej pory głównym narzędziem pracy był laptop i smartphone, z którymi można było pracować z
każdego miejsca. Niestety podczas pandemii okazało się, że do efektywnej pracy niezbędny jest też
dostęp do zasobów ﬁrmy – serwerów, współdzielonych plików i dokumentów. By zapewnić pełne
bezpieczeństwo danych potrzebne są odpowiednie rozwiązania technologiczne.
Spotkania z klientami z restauracji i przestrzeni biurowych przeniosły się do sieci. To zmusiło wiele
ﬁrm i osób do inwestycji w kamery internetowe, słuchawki z mikrofonem, monitory i routery
gwarantujące stabilne i szybkie połączenie sieciowe.
Jak wynika z danych Komputronik, wiodącego dystrybutora elektroniki w Polsce, podczas wiosennego
lockdown’u klienci najczęściej kupowali sprzęt do pracy i nauki zdalnej: laptopy, komputery PC,
monitory, kamery internetowe, słuchawki, drukarki, a także sprzęt do sprzątania i akcesoria sportowe.

Jako pierwsi oferujemy klientom nie tylko sam sprzęt do pracy, ale
także niezbędne oprogramowanie i pakiet usług serwisowych wraz z
ubezpieczeniem. Koszt usługi zaczyna się już od 99 zł miesięcznie
Marcin Mordak, Dyrektor Sieci Sprzedaży Komputronik

Zmiany wywołane koronawirusem wpłynęły też na rozbudowanie usług dla ﬁrm. Jako pierwszy w
Polsce, Komputronik wprowadził Ratonament. To unikalna na rynku usługa polegająca na
długoterminowym wynajmie sprzętu wraz z oprogramowaniem i pełną opieką serwisową bez
konieczności kupowania sprzętu. "Nasza usługa jest skierowana przede wszystkim do ﬁrm, które
otrzymują fakturę za wynajem kompletnego stanowiska do pracy i mogą w pełni ją zaliczyć do
kosztów uzyskania przychodu. Jako pierwsi oferujemy klientom nie tylko sam sprzęt do pracy, ale
także niezbędne oprogramowanie i pakiet usług serwisowych wraz z ubezpieczeniem. Koszt usługi
zaczyna się już od 99 zł miesięcznie" – mówi Marcin Mordak, Dyrektor Sieci Sprzedaży Komputronik.
Wynajem długoterminowy lub zakup sprzętu w obniżonej cenie pozwoli ﬁrmie zachować płynność
ﬁnansową. Dzięki temu przedsiębiorstwo będzie miało środki na zakup towarów i usług. Warto
zauważyć, że oferty dużych sieci, takich jak Komputronik, są dużo bardziej atrakcyjne niż bankowe
kredyty. Co więcej, wszystkie formalności można załatwić na miejscu, bez konieczności
przedstawiania dodatkowych dokumentów.
Grudzień to doskonały miesiąc na inwestycje w sprzęt komputerowy, ponieważ ﬁrmy mogą skorzystać
z atrakcyjnych rabatów i ofert specjalnych. Tylko teraz kupując dowolny sprzęt na fakturę za minimum
3 500 zł brutto przedsiębiorca otrzyma od Komputronik kartę podarunkową o wartości 500 zł do
wykorzystania na pakiet usług dodatkowych w salonach sieci. Szczególne atrakcje zostały
przewidziane m.in. dla graﬁków.
Korzystając z dostępnych na rynku ofert wiele ﬁrm może lepiej przygotować się na kolejne miesiące
Nowego Roku, a dzięki takim ofertą jak Ratonament przedsiębiorcy nie muszą jednorazowo ponosić
dużych kosztów, tylko mogą rozłożyć zakup na miesięczne raty. Wolne środki zawsze będą mogli
przeznaczyć na bieżącą działalność.
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