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ALSO България представя в своята продуктова гама Microsoft Surface 

 

АЛСО България е компания, предлагаща на пазара най-новите иновативни хардуерни и софтуерни 

продукти от много години. С голямо удоволствие анонсираме предлагането на първокласната продуктова 

линия за преносими компютри и устройства на Microsoft Surface, лични и професионални премиум 

преносими компютри с touch screen. 

Сред отличителните им характеристики са иновативен дизайн, стил, скорост, мощен хардуер, отговарящ 

на изискванията на динамично развиващия се ИТ сектор. Продуктовата линия на Microsoft Surface се 

състои от осем преносими компютри, както и аксесоари и периферни устройства. 

С оглед на нарастващата тенденция за дистанционна работа изискванията за преносими устройства се 

увеличават поради необходимостта от по-малко поддръжка в условия на работа от разстояние. Microsoft 

Surface предлага изключителни параметри и качество, които АЛСО България може да Ви предостави. 

"Microsoft е партньор, който предлага изключителни ИТ продукти, услуги и решения, които се използват 

от около 80% от потребителите на компютърни технологии. За АЛСО партньорството с такъв световен 

гигант е изключителна привилегия." каза Ралица Килиан, ССО на АЛСО България.  
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ALSO Holding AG (ALSN.SW) (Емен / Швейцария) свързва доставчици и купувачи в ИКТ индустрията. 

ALSO предлага на повече от 110,000 клиента достъп до хардуер, софтуер и ИТ услуги от над 660 

производители. Клиентите могат да се възползват, освен от традиционната дистрибуторска гама, и от 

широк набор услуги, персонализирани за тях, включително в областта на логистиката, финансите и ИТ. 

От развитието на сложни ИТ решения за предоставяне и поддръжка на хардуер и софтуер, до обратно 

изкупуване, рециклиране и ремаркетиране на ИТ хардуер, ALSO също така предлага и всички услуги „под 

един покрив“. ALSO е представен в 23 европейски страни и през 2019 има около 4 000 служители, а 

генерираните общи продажби са около 10,7 милиарда евро. Главен акционер на ALSO Holding AG е Droege 

Group, Дюселдорф, Германия. За повече информация: https://also.com 
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Droege Group 

Droege Group (основана през 1988) е независима консултантска и инвестиционна компания, собственост 

изцяло на семейство Droege. Компанията е специалист в комплексни индивидуализирани 

реструктурирания на фирмите с цел увеличаване на стойността им. Droege Group комбинира в своя бизнес 

модел семеен стил на управление със силен собствен капитал за постигане на семеен венчър бизнес 

модел. Групата се ангажира с преки инвестиции в дялово участие в корпоративни спин-офи и средни 

предприятия в „специални ситуации“. Групата е един от пионерите в развитието на бизнеса, ориентиран 

към „изкуството на резултатното изпълнение, оползотворяващо всички възможности“. Droege Group 

следва фокусирана стратегия за инвестиции базирана на големите съвременни тенденции, (знания, 

свързаност, превенция, демография, специализация, бъдеща работа, електронна търговия 4.0). Стремеж 

към качество, иновации и скорост са принципите, които определят развитието на компанията. В 

последните години Droege Group се позиционира успешно на националния и международен пазар и 

оперира в 30 страни. Повече информация на: https://droege-group.com 

 

Освобождаване от отговорност 

Тази информация за пресата съдържа твърдения за бъдещето на базата на сегашни предположения и 

прогнози, направени от ръководството на ALSO. Известни и неизвестни рискове, несигурност и други 

фактори могат да доведат до реални разлики между прогнозните изявления, направени тук и 

фактическото развитие, по специално резултатите, финансовата ситуация и представянето на Групата. 

Групата няма отговорност да актуализира своите прогнози или да ги адаптира с оглед да отговарят на 

бъдещи събития или тенденции.  
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