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IGEL Technology kasvoi Suomen
markkinajohtajaksi
IGEL Technology on yksi maailman nopeimmin kasvavista ja
innovatiivisimmista thin- ja zero client -teknologiatuotteiden valmistajista. Yritys operoi globaalin kumppaniverkostonsa kautta yli
50 maassa. Teknologiatoimittaja tuli Suomen markkinoille vuonna
2010 aloittamalla yhteistyön Arrow ECS:n kanssa. Arrow ECS:n
tarjoaman tuen, osaamisen ja palveluiden turvin IGEL Technology
kasvoi alansa markkinajohtajaksi Suomessa vuonna 2014.

“Yhteistyömme Arrow ECS:n kanssa on
hienoin esimerkki koko EMEA-alueella mitä
voidaan saavuttaa hyvällä tiimityöllä.”
TIMO SIEDENBERG, IGEL TECHNOLOGY

IGEL tarjoaa laajan valikoiman laadukkaita teknologiariippumattomia thin- ja zero client -ratkaisuja ja palveluita. Se tekee tiivistä
yhteistyötä johtavien palvelin- ja virtualisointiratkaisuja toimittavien yritysten kanssa.
“Emme tunteneet Suomen markkinaa vuonna 2010, ja Arrow ECS
auttoi meitä rakentamaan Suomeen osaavista kumppaneista
rakentuvan verkoston. Arrow ECS:lla on hyvät yhteydet loppukäyttäjiin ja teknologiakumppaneihin. He ovat tarjonneet laadukkaita koulutuspalveluita”, sanoo IGEL Technologyn EMEA Director
Channel Timo Siedenberg. “Arrow ECS Finland on meille erinomainen kumppani, jolla on erittäin päteviä ammattilaisia erityisesti
virtualisoinnissa.“

Uusia liiketoimintamahdollisuuksia
IGEL-tuotteiden jakelu tapahtuu globaalin kumppaniverkoston
kautta, joka kattaa koulutettuja järjestelmäkonsultteja sekä muita
jälleenmyyjiä yli 50 maassa. “Arrow ECS toimii oikeilla liiketoiminta-alueilla, ja tarjoaa meille tärkeitä kontakteja. Heidän tuellaan
pystymme esittelemään tuotteitamme loppuasiakkaillemme myös
suoraan. Arrow ECS:n tiivis yhteistyö virtuaaliteknologiaa toimittavien yritysten kanssa tarjoaa meille uusia myyntimahdollisuuksia“,
kertoo Siedenberg.

Arrow ECS:n strategia perustuu vahvaan kanavahallintaan. “Arrow
ECS:n kilpailuetu perustuu muihin tukkureihin verrattuna tiiviiseen
kumppaniyhteistyöhön sekä markkinoiden tuntemiseen. Arrow
ECS:n tarjoaman tuen myötä olemme kasvaneet IDC:n tilastojen
mukaan alamme markkinajohtajaksi Suomessa yli 35 prosentin
markkinaosuudella“, painottaa Siedenberg.

Parasta tiimityötä
IGELin kumppaneita ja asiakkaita on koulutettu Arrow ECS:n koulutuskeskuksessa Espoossa.
“Olemme tarjonneet koulutuksia monilla eri paikkakunnilla ja
hyödyntäneet niissä Arrown osaajia“, sanoo Siedenberg. “Suomen
Arrow ECS:ltä saamme tuotteistamme erinomaista palautetta
sekä tietoa Suomen markkinan vaatimuksista. Yhteistyömme Arrow ECS:n kanssa on hienoin esimerkki koko EMEA-alueella siitä,
mitä voidaan saavuttaa hyvällä tiimityöllä. Aiomme pysyä Suomen
markkinajohtajana myös vuonna 2015 ja edelleen kasvattaa
myyntiämme.”
Suomessa IGELin tuotteita monien muiden lisäksi käyttävät mm.
Bayer, Carea, Finavia, Medbit ja Suomen Lähikauppa.

IGEL Technology pähkinänkuoressa
Nopeasti kasvava thinja zero client -ohjelmistojen sekä laitteiden
teknologiatoimittaja.

Pääkonttori Bremenissä Saksassa – toimistoja 15 maassa.

Globaali kumppaniverkosto – yli 1.000
koulutettua järjestelmäkonsulttia ja 3.000
jälleenmyyjää.

Yli 10.000 yritystä ja
organisaatiota käyttää
IGELin tuotteita.

Oma tuotekehitystiimi.
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