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Emmen, Svájc, 2020 március 16 

Sajtóközlemény 

A koronavírus következményei 

Az ALSO segíti partnereit 

 

 

A sajtóbejelentő eredeti nyelven elérhető: https://www2.also.com/press/20200316en.pdf 

 

ALSO Holding AG sajtókapcsolatok:   

Az ALSO már a koronavírus megjelenése óta követi a vírus szociális és gazdasági hatásaival kapcsolatos 

fejleményeket, így mára számos olyan hathatós intézkedést sikerült foganatosítania, amelyek biztosítják az 

ellátási lánc folytonosságát, illetve az alkalmazottak, az ügyfelek és a partnerek személyes biztonságát. A 

találkozókra lehetőség szerint digitálisan kerül sor, a cégcsoport munkatársainak túlnyomó része pedig már 

egy ideje otthonról dolgozik. 

 

Az ALSO igyekszik segíteni azon ügyfeleinek, akiknél a koronavírus következményei rövid távú likviditási 

problémákat okoznak. „Viszonteladó partnereinket – azok proaktív támogatása érdekében – folyamatosan 

elemezzük a csoporton belül, korábban bevezetett business intelligence megoldásaink segítségével. Így egy 

nagyon pontos és világos képünk van a cég lojális ügyfeleiről, akik bár szerkezetükben továbbra is 

egészségesek, ám most, a koronavírus következményeként mégis nehézségekbe ütközhetnek. Az érintett 

partnerek az ALSO-tól gyors és bürokráciamentes támogatást fognak kapni” – jelentette be Gustavo Möller-

Hergt, az ALSO Holding AG vezérigazgatója. 

 

Az értékesítés mennyiségétől és szintjétől függően az ALSO a fizetési célok kiterjesztését kínálja viszonteladói 

számára. Ennek megvalósítására az ALSO Holding két számjegyű, millió eurós kiegészítő likviditást bocsájt 

a cégcsoport rendelkezésre.  A vállalat rugalmasan reagál az egyes viszonteladók, hitelkeretekkel kapcsolatos 

helyzetére is. A végrehajtás rövid időn belül lezajlik, az intézkedések jelenleg április végéig vannak érvényben.  

Újabb, felmerülő problémák esetén a vállalat azonban ezt követően is folytatja majd a KKV szektor 

viszonteladóinak megsegítését és tanácsadását. A témával kapcsolatos kérdéseit, kérjük, küldje a  

support4corona@also.com email címre. 

 

Az ALSO minden tőle telhetőt megtesz ügyfelei, partnerei és alkalmazottai védelmében. A cégcsoport minden 

tagja igyekszik segítséget nyújtani ezekben a nehéz időkben. Hamarosan közzétesszük további konkrét 

intézkedések részleteit. 
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Az ALSO Holding AG (ALSN.SW) összehozza az ICT-ipar szolgáltatóit és vevőit. Az ALSO több, mint 660 hardver- és 

szoftver gyártó, valamint IT megoldásszállító számára kínál hozzáférést 110 000-nél is több viszonteladóhoz, akik további 

testreszabott szolgáltatások széles spektrumához férnek hozzá a logisztikai, pénzügyi és informatikai szolgáltatások 

ágazatában, valamint hagyományos disztribúciós területeken. A bonyolult informatikai megoldások fejlesztésektől, a 

hardverek és szoftverek értékesítésén, valamint karbantartásán keresztül egészen az informatikai hardverek felvásárlásáig, 

felújításáig majd újbóli értékesítésükig az ALSO minden szolgáltatásra megoldást kínál. Az ALSO jelenleg 23 európai 

országban van jelen, ahol teljes nettó árbevétele 2019-ben kb. 10,7 milliárd euró volt, amelyet körülbelül 4 000 alkalmazottal 

ért el. Az ALSO Holding AG fő részvényese a Droege Group, Düsseldorf, Németország. További információk a https://also.com 

oldalon találhatók. 

 

Droege Group 

A Droege Group (1988-ban alakult) független, teljesen családi tulajdonban lévő tanácsadó és befektetési társaság. A társaság 

a testreszabott átalakítási programok szakembereként működik, amelyek célja a vállalati érték növelése. A Droege Group a 

vállalkozás családilag-irányított struktúráját és tőke erejét a családi-tőke üzleti modelljévé kombinálja. Saját tőkéjét 

felhasználva a csoport közvetlen befektetéseket hajt végre spin-off és közepes méretű vállalatokba "különleges helyzetekben". 

A "végrehajtás - a művészet szabályait követve" vezérelvvel a csoport úttörője a végrehajtás-orientált vállalati fejlesztésnek. 

A Droege Csoport a jelenlegi megatrendeken (tudás, összekapcsolhatóság, megelőzés, demográfia, szakosodás, jövőbeli 

munka, vásárlás 4.0) alapuló, koncentrált befektetési stratégiát követ. A minőség, az innováció és a gyorsaság iránti 

lelkesedés határozza meg a vállalat tevékenységét. Az utóbbi években a Droege Group sikeresen pozícionálta magát hazai 

és a nemzetközi piacokon, jelenleg 30 országban tevékeny. További információ: https://droege-group.com  

 

Jogi nyilatkozat 

A sajtóközlemény a jövőre vonatkozó kijelentéseket tartalmaz, amelyek az ALSO vezetésének jelenlegi feltételezésein és 

előjelzésein alapulnak. Az ismert és ismeretlen kockázatok, bizonytalanságok és egyéb tényezők lényeges különbségeket 

eredményezhetnek az itt leírt megállapítások és a tényleges fejlemények között, különös tekintettel az eredményekre, a 

pénzügyi helyzetre és a csoport teljesítményére. A csoport nem vállal felelősséget ezen nyilatkozatok frissítéséért vagy a 

jövőbeli eseményekhez vagy fejleményekhez történő hozzáigazításáért. 
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