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Új telephely, megbízható
szolgáltatás, kényelmes vásárlás

k
„Vezetô
elsô
között
an! ”
lgálásb
a kiszo

BIZTONSÁGTECHNIKA,
SZÁMÍTÁSTECHNIKA AZ ALPHASONIC KFT. ÚJ TELEPHELYÉN
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Az AlphaSonic Kft-t 1993-ban alapítottuk. Kezdetben
számítástechnikai kiegészítôk, kábelek és tartozékok
forgalmazásával foglalkoztunk, így azzal vált ismertté a cég
a magyar piacon, mint a legszélesebb áruválasztékkal rendelkezô
disztribútor – mondja Kirov Kiril, az AlphaSonic Kft. ügyvezetô
igazgatója.
Mindig is az volt a célunk, hogy különbözôk legyünk a többi piaci
szereplôtôl, ezért a specialisták közé tartozunk. Cégünk
a számítástechnika területén speciális igényeknek tesz eleget. Olyan
termékeket és megoldásokat nyújtunk a partnereinknek, amelyek
„nem mindennapi” problémákat oldanak meg, ezért ezek
speciális, bonyolultabb értékesítést és komoly szaktudást
igényelnek. Így az évek során ennek köszönhetôen vevôink
között elterjedt az a mondás cégünkrôl, hogy „menj
az AlphaSonic-hoz, ott biztos van rá megoldás”.
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íz évvel ezelôtt Cégünk a számítástechnika mellett a biztonságtechnikával is elkezdett foglalkozni, ugyanis ez
a terület kiválóan beleillett cégünk speciális szakirányultságába, ezen kívül ebbe
az irányba láttuk a növekedés lehetôségét. Pár évvel ezelôtt a számítástechnika
és a biztonságtechnika két teljesen különálló terület volt, de az utóbbi években a
biztonságtechnikai és a számítástechnikai
piac kezdte átfedni egymást, sôt valamilyen szinten összeolvadni. Ez annak kö-

szönhetô, hogy a biztonságtechnikában a
gyártók az új termékek fejlesztésében egyre inkább IP technológiát alkalmaznak. Ez
különösen igaz a videomegfigyelés területére. Úgy véljük, hogy az IP alapú videomegfigyelés területén a közeljövôben
robbanásszerû fejlôdés lesz.
■ Az elmúlt években azt a koncepciót dolgoztuk ki, hogy a vevônek találkoznia kell
az áruval, mivel a vásárló szereti megnézni, megfogni a terméket, amit vásárolni szeretne. Ezért minden telephelyünknél
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1. Kirov Kiril
ügyvezetô
igazgató
2. Központi
épület 3. Bolt
4. Iroda
5. Parkoló
6. Csoportkép
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1. Logisztika
2. Szerviz
3. Oktatóterem
4. Raktár
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törekedtünk arra, hogy lehetôségeinkhez
mérten nagy, tágas eladóteret alakítsunk
ki, ahol a vevôink kényelmesen tudnak
válogatni és nézegetni, esetleg kipróbálni
a termékeket. Szervezett oktatásaink keretében lehetôség nyílik a termékeinket és
a gyártókat jobban megismerni.
■ Az AlphaSonic-nál a vásárló minôségi
kiszolgálására adjuk a hangsúlyt, nagyon
fontos, hogy azonnal ki tudjuk szolgálni a
vevôt a megfelelô termékkel. Cégünk üzleti filozófiája, hogy mindent meg kell tenni a vevô érdekében. Az árukészletünket
próbáljuk optimális szinten tartani, a cég
stratégiájába beletartozik, hogy amit árulunk, az a termék folyamatosan legyen
raktáron, hogy a vevô ne menjen el üres
kézzel áruhiány miatt.
■ Cégünk pályafutása 1996-ban a XIII.
kerületben kezdôdött a Csángó utcában,
ahol számítástechnikai tartozékokkal, kellékekkel indult a kereskedés 45 m2-es üzlethelyiségben, amihez 120 m2-es raktározási lehetôség tartozott – ekkor az alkalmazottak száma 6 fô volt. Az utcai
parkolás nagy gondot okozott a vásárlóknak, nem tudtak könnyen parkolni, és nehézkes volt a ki- és bepakolás is. Kezdtek
megismerni minket, és 2000 körül kezdtük érezni, hogy a cég növekedése jó
irányba halad.
■ 2002-ben telephelyet váltottunk, elköltöztünk a IV. kerületben a Tinódi utcába,
ahol már jóval nagyobb területen tudtunk
dolgozni és kényelmesebb volt a vásárlók
kiszolgálása is. Az épület 1200 m2, a raktár 600 m2 és áruházunk mérete 200 m2
volt. A vevôk parkolási helyzete is jobb lett
– itt már 16 saját parkolóhellyel rendelkeztünk. Lehetôségünk nyílt még a terület
nagysága miatt arra is, hogy tanfolyamokat szervezzünk vásárlóinknak, de a befogadó férôhely csak 20 fôre volt elegendô.
Ebben az idôszakban a társaság árbevétele 1.4 Mrd forint körül volt és úgy láttuk,
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hogy a helyhiány fogja vissza a növekedést, ezért keresni kezdtük a továbblépés
lehetôségét, egy még nagyobb és még kényelmesebb telephelyet.
■ A jelenlegi telephelyünk földterületét Budapesten, a IV. kerületi Ipari park utcában,
zöldmezôs beruházás keretén belül vásároltuk meg 3 évvel ezelôtt, 2007-ben. A
teljesen üres, 21000 m2 alapterületû telek megadta a lehetôséget, hogy új telephelyünket a saját igényeinknek megfelelôen terveztessük meg, ne pedig a telephely adja meg számunkra a lehetôségeket, mint a régi telephelyeinknél. 2008
szeptemberében el tudtuk kezdeni az építkezést, ami másfél évig tartott.
■ A megépített épület 4680 m2, a raktár
területe 2200 m2, az áruház mérete 1000
m2 lett. A kétszintes épület alsó szintjén
található az önkiszolgáló raktáráruház, az
ügyfélszolgálat, a magas-raktár, az áruátvétel, a szerviz és a logisztika. A második
emeleten vannak az oktatótermek és az
irodák. Az épületet a lehetô legkörnyezetkímélôbben terveztettük és építtettük meg.
Az energia-ellátásról, hômérséklet-szabályozásról a mai kor legmodernebb eszközei gondoskodnak. A tetôn napkollektorok
találhatóak, az épület alatt szivattyúk aknázzák ki a geotermikus energiát. Az épület anyaga és berendezési tárgyai is mind
az energia-megtakarítást szolgálják, hogy
ezzel is hozzájáruljunk a természet megóvásához.
■ Vevôink az AlphaSonic Kft. új központjában – mely autóval mindössze három
percre található Tinódi utcai volt áruházunktól – érezhetôen jobb szolgáltatást
kapnak, a parkolási problémák teljesen
megoldódtak, saját parkolónk 75 autónak tud helyet biztosítani. Oktatásainkat
is már jóval nagyobb helyen tudjuk tartani, a tanfolyami befogadó helyek száma 64 fôre növekedett. A másfél milliárdos árbevételû cégünket jelenleg 32 al-
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kalmazottal mûködtetjük, akik a kereskedelem, a technikai tanácsadás, a támogatás, az ügyfélszolgálat, a logisztika, a
raktár, a szerviz és az irodai területeken
dolgoznak.
■ Az új telephelyünk várhatóan nagyobb
volumenû lehetôséget adhat arra, hogy
a beszállítóinknál nagyobb kedvezményekhez juthassunk, és úgy látjuk, hogy
a gyártók készen is állnak erre. Ezeket a
kedvezményeket a saját partnereinknek is
tovább nyújtjuk, hogy egy jobb piaci pozícióba segítsük ôket. Biztos, hogy sok újdonság várható nálunk, amivel nemsokára jelentkezni is fogunk!
■ Szeretnénk megköszönni minden partnerünknek, hogy az elmúlt 17 évben végig
kitartottak mellettünk és szemtanúi voltak cégünk fejlôdésének. Köszönjük mindenkinek az építô kritikákat és segítséget,
melyet nekünk adtak az eddigi pályafutásunk során. Önök által sikerülhetett, hogy
Magyarország elismert számítástechnikai és biztonságtechnikai cége lettünk és
eközben a legjobb szolgáltatásokat nyújthattuk minden partnerünknek.
■ Szeretettel várjuk Önöket új telephelyünkön, forduljanak hozzánk ugyanolyan bizalommal, mint az elmúlt években.
–a–
AlphaSonic Kft.
1044 Budapest,
Ipari park utca 8.
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