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podnikání

Čas plyne velmi rychle: 1. ledna 2011 za-
hájila společnost RS Components podnikání 
ve třech nových zemích střední Evropy. Od 
té doby zákazníci v Polsku, České republice 
a Maďarsku využívají nabídky 550 000 vy-
soce kvalitních produktů vyrobených nejno-
vějšími technologiemi, od předních výrob-
ců a s okamžitým dodáním. Pro společnost 
RS Components se tak evropský trh zvětšil 
a nyní zahrnuje jeden z nejdynamičtějších 
evropských regionů.

Během prvního roku zaznamenala spo-
lečnost RS Components významný úspěch. 
Objem obchodů v Polsku, České republice 
a Maďarsku roste a prodeje v současném fi-
nančním roce významně převyšují předcho-
zí finanční rok. Reakce zákazníků byly do-
sud velmi pozitivní. Mezi zákazníky jsou 
jak místní podniky, tak nadnárodní společ-
nosti. Místní prodejní týmy již spolupracu-
jí s více než stem velkých zákazníků, zajiš-
ťují jejich spolehlivou obsluhu a pomáha-
jí jejich podnikání v růstu. Navíc je podíl 
eCommerce ve všech třech zemích s více 
než 65 % výrazně nad průměrem společ-
nosti RS Components.

To je důkaz, že společnost RS Compo-
nents rozumí potřebám svých zákazníků 
v tomto regionu. Díky vynikajícím službám 
a přístupu k nejširší a nejúplnější nabídce 
produktů v Evropě přináší společnost RS 
Components svým zákazníkům jedinečnou 
nabídku. Společnost RS Components patří 
k předním světovým distributorům pro malé 
a střední odběratele v oborech elektroniky 
a automatizace. Nabídkou malosériových pro-
duktů a příslibem kvalitních služeb se společ-
nost RS Components zaměřuje na tři hlav-
ní cílové skupiny firemních zákazníků. Prv-
ní skupinu tvoří vývojáři, pro něž je důležitá 
inovace. Do druhé skupiny se řadí odborníci 
na údržbu, kteří požadují širokou škálu pro-
duktů s rychlým a spolehlivým dodáním. Kla-
dou důraz také na technickou podporu a pora-
denství v plánování a efektivní výrobě. Třetí 

Společnost RS Components slaví první výročí svého 
působení v Polsku, České republice a Maďarsku

skupinu tvoří nákupčí, kteří hledají flexibilní-
ho distributora, jenž optimalizuje proces ná-
kupu a sníží jejich celkové náklady.

Zákazníci zejména oceňují skladovou do-
stupnost elektronických produktů uvedených 
na webu RS Components a jejich spolehli-

vé dodání. Tímto způsobem nabízí společ-
nost RS Components zákazníkům možnost 
objednat i jeden kus, který budou mít násle-
dující den na stole. Distributor tak vychá-
zí vstříc konstruktérům, kteří potřebují malé 
série vzorků pro návrhy a prototypy i pro-
dukční objemy pod úrovní běžných objedná-
vek výrobců. Velká část nabídky je dostupná 
ve standardizovaných baleních, připravených 
k přímému zavedení do automatizovaných 
výrobních procesů. Zákazníci, kteří poža-
dují standardizovaná balení, si mohou ob-
jednat pouze potřebné množství, a předejít 
zbytečným nákladům na skladování. Kro-
mě toho uvedla společnost RS Components 
nové informační zdroje dostupné na webu, 

které pomáhají zákazníkům urychlit proces 
návrhu a vybudovat důvěryhodné informač-
ní prostředí.

Od ledna 2011 zprovoznila společnost RS 
Components plně funkční weby pro Polsko, 
Českou republiku a Maďarsko, které uvádějí 
ceny v místních měnách a nabízejí více než 
550 000 produktů v oboru elektroniky a pro 
údržbu s odesláním v den objednání. Nabíd-
ku produktů doplňují on-line nástroje jako De-
signSpark a DesignSpark PCB, které všem zá-
kazníkům nabízejí špičkové bezplatné infor-
mace a zdroje pro návrh desek plošných spojů.

Počet registrací v internetovém obcho-
dě roste a s ním narůstá i počet objednávek. 
Objednávky se zpracovávají ve skladu spo-
lečnosti v německém Bad Hersfeldu, odkud 
se distribuují pomocí evropské sítě distribuč-
ních středisek. Obchodování podporuje regi-
onální marketingový tým s multikanálovým 
konceptem distribuce, který zajišťuje stejnou 
nabídku rychlých, spolehlivých a vysoce kva-
litních služeb, jaké společnost RS Compo-
nents poskytuje na ostatních zavedených tr-
zích po celé Evropě.

Klaus Göldenbot, Regional General Ma-
nager, EMEA, blahopřeje celému týmu: 
„Odvedli skvělou práci: podařil se jim je-
den z nejúspěšnějších rozběhů trhu v historii 
celé skupiny společností. Vývoj ve východní 
Evropě představuje skutečný úspěch našeho 
projektu evropské regionalizace. Tento pro-
jekt dokonale využil stávajících silných stře-
doevropských struktur společnosti RS Com-
ponents k podpoře vstupu na nové trhy. Ex-
panze do východní Evropy je důkazem, že 
společnost RS Components disponuje v Ev-
ropě velkým růstovým potenciálem a že jsme 
vytvořili organizaci, která jej dokáže využít. 
S potěšením také oznamuji, že Zeb Shahin, 
který v tomto projektu působil na pozici Bu-
siness Development Manager, nyní s platnos-
tí od 1. ledna 2012 přebírá funkci Vice Presi-
dent of Sales – Eastern Europe.“

(RS Components)

Obr. 1. Klaus Göldenbot, Regional General 
Manager, EMEA, RS Components

Česká metrologická společnost zve na mezinárodní konferenci

Měřicí technika pro kontrolu jakosti
moderní měřicí přístroje a metody kontroly kvality výrobků a výrobních procesů

Výstava měřicí, kontrolní a zkušební techniky 
měření délek a negeometrických veličin, zkoušky materiálu,  
systémy k řízení a kontrole technologických procesů,  
informační systémy metrologie a řízení kvality, kalibrace měřidel

Termín: 20. a 21. března 2012
Místo: Plzeň, kongresové centrum Primavera,  
Nepomucká 1058/128
http://www.csvts.cz/cms


