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4 ani de TP-link cu Royal Computers!

Se implinesc 4 ani de cand compania Royal Computers, prin achizitia Caro Croup (traditional
importator si distribuitor de componente IT), a preluat importul direct al brandului de retelistica TPLink, brand foarte bine reprezentat ulterior in portofoliul nostru.
Vanzarile de TP-link ale companiei Royal Computers, au inregistrat in acesti ani, o rata medie de
crestere anuala de aproximativ 200%.
„Cand am preluat importul direct al producatorului TP-link, acest brand era practic necunoscut pe piata
din Romania. Potentialul neexploatat al acestuia, ne-a determinat sa investim resurse importante in
promovarea lui, pe fiecare canal de distributie iar rezultatele nu au intarziat sa apara. Evolutia
spectaculoasa a brandului TP-link, il pozitioneaza azi pe locul 2 la nivel national, in topul celor mai mari
producatori de dispozitive SOHO pentru comunicaţie în reţea.
Pe canalul de distributie on-line, am reusit deja sa-l devansam pe cel mai important competitor, D-link,
motiv pentru care suntem convinsi ca TP-link are toate sansele sa devina lider de piata in viitorul
apropiat”, declara Catalin Onea - Managing Partner Royal Computers.
Linia de produse sub marca TP-link se inscrie pe segmente precum: Wireless, ADSL, routere, switchuri, camere IP, adaptoare Powerline, Print Servere, convertoare media şi adaptoare de reţea. Produsele
Tp-link sunt prezente în peste 100 de ţări şi deservesc peste un miliard de utilizatori la nivel global
(http://www.tp-link.ro).
Royal Computers este parte a grupul Alliance – Royal. Grupul activeaza cu succes de 12 ani pe piata de
import, distributie si retail IT, avand ca parteneri strategici producatori precum TP-link, Gembird,
A4Tech, Mustek, Archos, Compro, Acer, Asus, Fujitsu, HP, Lenovo, Samsung, LG, Toshiba, Sony, Intel,
Microsoft.
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