ALSO Bulgaria Ltd. бул. "Христофор Колумб" 64 1592 София, България

София, 05-ти октомври 2020.

Информация за медиите

АЛСО подготвя ново събитие:
SPOTLIGHT за нови платформи
АЛСО България ще проведе втория си виртуален панаир за годината на 05 ноември 2020г. Фокусът
на SPOTLIGHT, както ще се нарича събитието, ще бъде върху Cloud и IT решенията.
От ACMP (ALSO Cloud Мarketplace) с многобройните му функционалности и разнообразието от софтуерни
приложения до IoT продукти, готови за партньорите, които искат да навлязат в тази най-нова технология,
от хибридни облачни решения до стрийминг, игри и киберсигурност - ALSO SPOTLIGHT предлага
информация по всяка тема, ориентирана към клиенти с поглед и интерес към бъдещето.
Събитието, което е изцяло базирано на Microsoft Teams, ще съдържа събития на живо, уебинари, дискусии
и експертни разговори. Има дори планове за „конкурс за красота“, където по-малки ISV партньори ще
получат възможност да представят своите приложения на посетителите в 5-минутни кратки срещи.
Густаво Мьолер-Хергт, главен изпълнителен директор на ALSO Holding AG (SIX: ALSN):
„Развълнувани сме да представим тези формати във всяка от нашите страни като локално събитие,
заедно с нашите експерти. Една от най-интересните функции е възможността участниците да се свържат
директно помежду си и с нашите доставчици. Тук и нашата визия за екосистемата АЛСО ще оживее.“
Участващите доставчици се състоят от глобално представени компании като Acronis, APC, Dell, HP,
Lenovo и Microsoft, както и местни ISV партньори като Tiger Technologies. Първи преглед на събитието и
форматите, които ще съдържа, можете да намерите на адрес: регистрация. Присъствието ще бъде
безплатно и отворено за всички членове на ИКТ индустрията. Регистрацията ще започне след 05-ти
октомври.
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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
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

