Penta Teknoloji, dünyanın önde gelen ağ
teknolojileri üreticisi Zyxel’in tek dağıtıcısı oldu
*
Penta Teknoloji ve ağ teknolojileri üreticisi Zyxel
işbirliklerini güçlendirdi



Bilgisayar, yazılım ve donanım ürünleri başta olmak üzere, 28 yıldır bilgi teknolojileri ürünlerinin
dağıtımını gerçekleştiren Penta Teknoloji, ağ teknolojilerinde dünyanın önde gelen markalarından
Zyxel’in Türkiye’deki tek yetkili dağıtıcısı oldu.
Penta Teknoloji Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Fatih Erünsal, “Zyxel,
Türkiye’de 4 milyonu aşkın kullanıma sahip ve ağ çözümleri pazarına yön veren bir marka. Stratejik iş
ortalığımızın ardından iki şirket arasında artan sinerjiyle, Zyxel’in Türkiye pazar payını daha da
artıracağımıza; markanın gücüne güç katacağımıza inancımız tam” diye konuştu.

Türkiye’nin önde gelen teknoloji dağıtıcılarından biri olan Penta Teknoloji, dünyanın önde gelen ağ teknoloji
şirketlerinden Zyxel’in Türkiye’deki tek dağıtıcısı oldu. Yaklaşık 30 yıldır telekom şirketleri, servis sağlayıcıları,
iş ve ev kullanıcıları için çözüm üreten Zyxel, Penta işbirliğiyle Türkiye’deki büyümesini artırmayı hedefliyor.
Zyxel’in ağ çözümleri pazarına yön veren, yenilikçi markalardan olduğunu ve yaptıkları anlaşmayla
birlikte her iki markanın daha da güçleneceğini belirten Penta Teknoloji Satış ve Pazarlamadan Sorumlu
Genel Müdür Yardımcısı Fatih Erünsal, “Penta Teknoloji olarak, her biri kendi alanında lider, güçlü markalar
ve çözümlerimiz ile sektöre hizmet veriyoruz. Stratejik iş ortalığımızın ardından iki şirket arasında artan
sinerjiyle, Zyxel’in Türkiye pazar payını daha da artıracağımıza; markanın gücüne güç katacağımıza inancımız
tam” yorumunu yaptı.
“PENTA’NIN TECRÜBESİYLE İŞ HACMİMİZE İVME KAZANDIRACAĞIZ”
Zyxel İletişim Teknolojileri Head of Channel Tuğba Şişik ise anlaşma kapsamında yaptığı değerlendirmede,
“Hızla değişen bilişim sektöründe güvenilir ve uzun süreli iş ortaklığı kurmanın sırrı, uçtan uca bütün süreçlerin
içine bizzat dahil olmaktan geçiyor. Penta Teknoloji, sektörümüzün en köklü dağıtıcılarından biri olarak, geniş
müşteri portföyü ve katma değerli çözümler sunuyor. Kendilerinin sektörümüzdeki tecrübesi ve yetkin hizmet
ağı ile her yıl hızla büyüyen iş hacmimize ivme kazandırmayı hedefliyoruz” diye konuştu.
Penta Teknoloji Hakkında
1990 yılında temelleri atılan Penta Teknoloji, bugün en gelişmiş küresel ve yerel teknoloji ürünlerinin dağıtımını hızlı,
güvenli ve kusursuz şekilde gerçekleştiren, Türkiye’nin lider katma değerli teknoloji dağıtıcısı şirketlerindendir. Bugün
40’ı aşkın küresel markanın Türkiye dağıtıcılığını yapan Penta, katma değerli dağıtıcı olma yönündeki yatırımları ile öne
çıkıyor. 2011 yılında teknoloji dağıtımında önde gelen isimlerden Mersa Sistem ile stratejik ortaklık yaparak Yıldız Holding
bünyesine katılan Penta Teknoloji, 2012 yılı sonunda Mersa Sistem ile Penta Teknoloji adı altında birleşmiştir. Penta
Teknoloji, sektör liderliği hedefi ve katma değerli dağıtıcılığa yatırım yapma stratejisi doğrultusunda, 2013-2017 yılları
arasında, Medyasoft, Ekip Elektronik, Beyaz İletişim, Sayısal Grafik ve Exper Bilgisayar’ı bünyesine katmıştır. Penta
Teknoloji bugün, Türkiye’nin 3. büyük bilişim şirketidir.

Zyxel Hakkında

İnovasyon ve müşteri merkezli çalışma sistemini benimseyen Zyxel, yaklaşık otuz yıldır insanları ve kurumları internete
bağlıyor. Zyxel; ağ teknolojilerindeki deneyimini, telekom şirketleri, servis sağlayıcılar ile iş ve ev kullanıcılarının
hayatlarını kolaylaştırmak için kullanıyor. Zyxel, iş ortakları ile yarının iletişim ağlarını inşa ederken, geleceğin kurumları
ve iş profesyonellerine yeni nesil bir dünya yaratmak için potansiyel bir gücün ortaya çıkmasına aracı oluyor.
Zyxel; Ağ Dünyasındaki İş Ortağınız.
 Dünya çapında 1500 iş ortağı
 Küresel bağlantıda kullanılan 100 milyon cihaz
 Zyxel çözümleriyle daha akıllı çalışan 700 bin işletme
 150 farklı piyasada küresel hizmet
 Türkiye’de hali hazırda kurumlar ve bireysel nezdinde dört milyonu aşkın ürün kullanımı
 Türkiye’de 75 kişilik konusunda uzman kadro

