
Name* Email* Website

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

O P U B L I K UJ  KO M E N TA R Z

ZOSTAW KOMENTARZ

- Reklama -

Microsoft zaprezentował Windows 11, który
został...

25 czerwca 2021

Oracle przedstawiło nowy program Oracle
Support Rewards,...

25 czerwca 2021

Samsung Memory poszerza kanał sprzedaży,
od teraz...

25 czerwca 2021

Nokia ogłosiła globalną dostępność
najnowszej...

25 czerwca 2021

Hewlett Packard Enterprise podczas HPE
Discover 2021...

25 czerwca 2021

Partnerstwo dla Polskiej Doliny Cyfrowej,
współpraca...

25 czerwca 2021

Stań do wyścigu Lenovo. Do wygrania 15
motocykli...

24 czerwca 2021

WYWIAD: Emmanuel Fromont, prezes
operacyjny w regionie...

18 czerwca 2021

- Reklama -

Zmiany w zarządzie Grupy 3S. Tomasz
Mrozowski, został...

28 czerwca 2021

Marcin Petrykowski powołany na Prezesa
Atende S.A.,...

28 czerwca 2021

Piotr Wlazło został nowo mianowanym IoT &
Analytics...

16 czerwca 2021

Igor Grdic nowym Country Managerem
Vertiv w regionie...

10 czerwca 2021

Michał Kanownik już po raz czwarty wybrany
na prezesa...

9 czerwca 2021

Nowoczesny serwis informacyjny magazynu IT Reseller

(tytułu wydawanego nieprzerwanie od 2002 roku),

oferujący nową jakość w branży nowych technologii.

Kontakt z redakcją: redakcja@itreseller.pl

Współpraca i reklama: reklama@itreseller.pl

Zadzwoń: +48 533 033 363

+48 533 033 390

      

KONTAKT

Huawei musiało to zrobić - chiński
producent uruchomi własną fabrykę chipów
w przyszłym roku.

Samsung podczas wydarzenia „Sieci
Samsung: zde�niowane na nowo”
przedstawiła swoją wizję w zakresie

wykorzystania technologii 5G i najnowsze innowacje
sieciowe.

Haracz, a nie opłata! Podkreślają eksperci o
projekcie rozszerzenia opłaty
reprogra�cznej, realizacja projektu

oznaczałoby wyłącznie podwyżkę cen wszelkiego sprzętu
elektronicznego!

Microsoft zaprezentował Windows 11, który
został...

25 czerwca 2021

Oracle przedstawiło nowy program Oracle
Support Rewards,...

25 czerwca 2021

Samsung Memory poszerza kanał sprzedaży,
od teraz...

25 czerwca 2021
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Statim Integrator i iMad Sp. z o.o. rozpoczynają
współpracę. Rozwiązania Apple, Samsung oraz
ekrany LED ramię w ramię!
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Statim Integrator i iMad Sp z o.o. zawarły umowę o współpracy, obejmującej zakres działań produktowych, jak i wdrożeniowych.

Statim Integrator to �rma, którą nasi czytelnicy znają nie tylko jako ekspertów z zakresu ekranów LED i wdrożeń szeroko

rozumianych rozwiązań digital signage, ale też jako partnera, którego efektowny showroom służy jako studio nagraniowe dla IT

Reseller TV. iMad to eksperci od rozwiązań Apple, zarówno od strony handlowej, jak i serwisowej (Apple Premium Service

Provider and Authorized Reseller).

W ramach umowy, Statim będzie wspierał iMad we wdrażaniu systemów prezentacji audiowizualnych, w szczególności ekranów LED i

monitorów LCD �rmy Samsung, a także kompleksowego systemu Digital Signage w tworzonej sieci salonów iMad w całej Polsce. iMad

będzie natomiast dostawcą produktów Apple dla Statim Integrator.

Wydaje się to rozsądnym podziałem, jako że Statim, działający na polskim rynku już 26 lat, ma liczną grupę odbiorców, z których wielu

chętnie sięga w życiu prywatnym i zawodowym po rozwiązania klasy premium, a w tych Apple ma silną pozycję. Z drugiej strony, salony

iMad potrzebują efektownych wizualizacji swoich działań i oferty, jaką zapewnić mogą tylko profesjonalne rozwiązania digital signage.

Tym samym partnerstwo ze Statim da �rmie dostęp do wiedzy eksperckiej z tego zakresu oraz wiodących rozwiązań technicznych.

Ta współpraca od samego początku nie jest wyłącznie “papierem”. Efekty są już teraz widoczne (i działające) w salonie iMad na ul.

Kruczej 50 w Warszawie, gdzie został zainstalowany ekran LED zbudowany w oparciu o panele xledpro P4 �rmy Statim, o wymiarach

1,92 x 2,88 i jasności 5000 nitów. Natomiast salon iMad w Krakowie został wzbogacony o wielkoformatowe monitory LCD Samsunga,

także oferowane przez Statim.

Obie �rmy zapraszają do kontaktu. Ze strony iMad właściwy kontakt to Sławomir Rybiński, Kierownik Sprzedaży B2B

(srybinski@imad.pl), po stronie Statim Integrator: Cyprian Dominiak, Dyrektor działu AV / DS (cyprian.dominiak@statim.com.pl).

- Reklama -

Krzysztof Bogacki

Zastępca redaktora naczelnego IT Reseller

Huawei musiało to zrobić - chiński
producent uruchomi własną fabrykę
chipów w przyszłym roku.

Samsung podczas wydarzenia „Sieci
Samsung: zde�niowane na nowo”
przedstawiła swoją wizję w zakresie
wykorzystania technologii 5G i najnowsze
innowacje sieciowe.

POPULARNE

RÓWNIEZ MOGĄ CI SIĘ SPODOBAĆ

Samsung Memory poszerza kanał sprzedaży,
od teraz topowe dyski przenośne, karty SD i
pamięci USB dostępne będą w sieci
autoryzowanych sklepów oferujących sprzęt
marki Apple – iSpot.

Dywizja polskiego oddziału Samsung
odpowiedzialna za rozwiązania do
przechowywania danych poszerza kanał
sprzedaży swoich produktów. Od teraz
topowe dyski przenośne, karty SD i pamięci
USB dostępne będą w sieci

autoryzowanych sklepów oferujących sprzęt marki Apple – iSpot.
Dostępne urządzenia takie … Czytaj dalej

 0 ITReseller

S T R O N A  G ŁÓ W N A  »  B R A NŻA  I T  H O T  N E W S  N E W S Y

Krzysztof Bogacki D O D A N O  2 9  C Z E R W C A  2 0 2 1

„ Trudne czasy stawiają nowe wyzwania. Jesteśmy na to gotowi! Zawsze twierdziłem, że marka markę wspiera. Tym

bardziej się cieszę, gdyż podpisanie umowy o współpracy da efekt synergii na dotychczasowych polach działania obu

�rm” – powiedział Piotr Wypijewski, CEO i założyciel �rmy Statim Integrator.

“

A U T O R

Krzysztof Bogacki 2 9  C Z E R W C A  2 0 2 1

Mariusz Laurisz 2 9  C Z E R W C A  2 0 2 1

Nowy producent urządzeń
sieciowych na polskim rynku –
Volktek. Sprzęt tajwańskiej �rmy
po raz pierwszy dostępny w
naszym kraju.

2 8  C Z E R W C A  2 0 2 1

Akademia Logitech i Statim
Integrator “Prawdziwa Magia
Logitecha” w kolejnym odcinku z
serii, bohaterem jest centrum
dowodzenia dla �rmowych
wideokonferencji – Logitech Tap.

7  C Z E R W C A  2 0 2 1



Wideokonferencje dostosowane
do każdego rodzaju pomieszczeń
idealne dla całych zespołów, oto
jakie rozwiązania poleca jeden z
liderów branży �rma Logitech.

2  C Z E R W C A  2 0 2 1

NASTĘPNY ARTYKUŁ

Rola banków w modernizacji naszego kraju po pandemii może być
znacznie większa niż do tej pory, w ocenie Ryszarda Hordyńskiego,
dyrektora ds. strategii i komunikacji w Huawei Polska. 
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