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vývoji je SWS také nucena rozšiřovat své
skladové a kancelářské prostory. Pro snadnější,
rychlejší a efektivnější využití skladovacích
prostor proto byly pořízeny nové skladovací
systémy Kardex box a posuvné regály.
V loňském roce otevřela SWS také novou
administrativní budovu pro vedení společnosti.
HODNOTA ZNAČKY
Od svého založení v roce 1991 patří
SWS mezi nejvýznamnější a nejstabilnější
distribuční společnosti software a hardware
v ČR. Tohoto směru se chce společnost
držet i nadále, proto svým obchodním
partnerům nabízí nejen široké portfolio
produktů, ale i individuální a profesionální
přístup. SWS v současné době nabízí široké
portfolio HW a SW produktů od notebooků,
tiskáren a fototechniky, až po servery, záložní
zdroje a komponenty. To vše od více než
250 výrobců. SWS sortiment pravidelně
rozšiřuje a přizpůsobuje potřebám svých
partnerů. Aktuálně SWS spolupracuje s více
než 4 000 aktivními obchodními partnery,
z nichž s většinou obchoduje od počátku
jejich podnikání. Jedná se o společnosti,
které se profesionálně zabývají prodejem
informačních technologií.
Své zaměstnance vede SWS k otevřenosti
a vstřícnosti k obchodním partnerům tak, aby
uspokojili jejich i ty nejnáročnější požadavky
a udrželi dlouhodobé oboustranně výhodné
obchodní vztahy. SWS pro své partnery
pravidelně pořádá osobní setkání, oblíbené
jsou zvláště akce s odborným a společenským
programem. SWS přibližuje potřebám partnerů
i uživatelské prostředí webu www.sws.cz
do té míry, aby splňovalo jejich požadavky
na současné internetové obchodování.
Ve vztahu k obchodním partnerům tak SWS
dále naplňuje firemní motto: „Distributor
ve Vašich službách“.

HISTORIE
Společnost SWS začala psát svou historii
v listopadu 1991, tehdy však ještě jako
SWS SOFTWARE spol. s r.o. Rychle rozvíjející
se firma, původem ze Slušovic, zaměřila svoji
činnost na distribuci software, vývoj programů
a publikaci odborných textů. Již krátce po
svém založení si SWS připsala velký úspěch.
Jako první společnost v tehdejší ČSFR získala
kontrakty se společnostmi Microsoft, Novell
a APC. Zároveň se SWS stala vydavatelem
časopisů „Softwarové noviny“ a „SW Port“.
Za další významnou událost v historii
společnosti lze považovat vznik pobočky
SWS v Praze v roce 1993. Hlavním kritériem
pro její vytvoření byla tendence zlepšit
podporu dealerské sítě a také výhody
zastoupení společnosti v hlavním městě.
Dalším zásadním obdobím pro společnost
byl rok 1996, kdy změnila svůj název
z SWS SOFTWARE na SWS a.s., a tedy
i svou právní formu na akciovou společnost.
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V této době se z SWS stala také čistě
distribuční společnost s cíleným rozšiřováním
sortimentu o hardware.
Růst společnosti byl zřejmý i během
následujících let. SWS získala distribuční
smlouvy s IBM a Acer a v roce 1998
proběhlo první setkání obchodních partnerů,
které se konalo v Čejkovicích. V daném
období překročil počet aktivních dealerů
hranici pěti set. Pro zákazníky byl nově
zřízen B2B portál pro pohodlné internetové
obchodování. Všechny tyto kroky vedly
k tomu, že se SWS a.s. stala v roce 1999
největším distributorem software na českém
trhu. Firma však nadále pokračovala ve svém
rozvoji a rozšířila sortiment svého zboží o
digitální spotřební elektroniku a komunikační
technologie. Přelom milénia znamenal pro
SWS, společnost, která v té době působila
na trhu pouhých devět let, obrat 1 mld. Kč.
V roce 2001 byla založena dceřiná
společnost SWS Distribution a.s., jejíž sídlo
je až dosud v centru Bratislavy. Především

se orientuje na slovenský trh a zabývá
se stejnou činností jako její zakládající
společnost, tj. distribucí informačních
technologií. Jako první distributor software
a hardware na Slovensku nabídla resellerům
komfort obchodování B2B.
V následujících letech SWS rozšířila svůj
areál o nové budovy a skladové prostory
a získala široké spektrum distribučních smluv
na produkty předních značek. SWS a.s. jako
jediná distribuční firma rostla i v krizovém
období a postupem času navýšila základní
kapitál z původních 43,495 milionů
na 130,485 milionů Kč.
INOVACE
Pro SWS, jakožto předního českého ICT
distributora, je nezbytné neustále pracovat
na zdokonalování provozu společnosti
a svých služeb. Aktuálně firma klade velký
důraz na optimalizaci e-obchodování
a logistiky. Vzhledem ke svému pozitivnímu

KOMUNIKACE A ÚSPĚCHY
Za dobu své existence si společnost SWS
vybudovala nejen dobré jméno, široké
portfolio produktů a pevnou základnu svých
partnerů, ale za svou činnost získala také
řadu ocenění a uznání. Od roku 2007 se
pravidelně umísťuje na předních příčkách
ankety Český IT DISTRIBuTOR.

Poslední tři ročníky se společnosti daří
obhajovat 1. místo. Úspěch slavila i dceřiná
společnost SWS Distribution, která vyhrála
anketu Slovenský IT DISTRIBÚTOR dva roky
za sebou. Od roku 2010 se SWS opakovaně
s úspěchem daří obhajovat nejvyšší
hodnocení stability AAA společnosti
Bisnode. Ocenění AAA poukazuje na prestiž
společnosti, její důvěryhodnost a vysokou
kvalitu. Díky mezinárodnímu přesahu certifikace
je SWS vhodnou volbou pro obchodování
nejen v ČR, ale i v zahraničí. Na základě
hodnocení sdružení CZECH TOP 100
patří SWS a.s. mezi 100 nejvýznamnějších
firem České republiky. V roce 2015
společnost postoupila v prestižní kategorii
Nejvýznamnější firmy ČR na 50. místo
v celorepublikovém žebříčku.
Svou příslušnost k elitní skupině českých
a slovenských firem SWS potvrdila také
získáním certifikátu „Top Rating ®“ od
společnosti Bisnode hodnocený dle
metodiky Dun & Bradstreet. Certifikát
oceňuje stabilitu společnosti, její solventnost,
důvěryhodnost a vydává doporučení, že
obchod s touto společností je na minimální
úrovni rizika. Ocenění „Top Rating ®“ mohou
získat pouze 2 % těch nejkvalitnějších firem,
které splňují přísná certifikační kritéria.
V roce 2016 mezi tituly SWS přibylo
i prestižní ocenění Business Superbrands,
které společnost v roce 2017 obhájila.
SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÉ
PODNIKÁNÍ
lidé v SWS vnímají společensky odpovědné
chování jako dlouhodobou investici do
celkového rozvoje a považují ji za primární
faktor dlouhodobého úspěchu. Jejich hlavním
posláním je chovat se zodpovědně nejen
v oblasti obchodních rozhodnutí a strategie,
ale také v oblasti sociálního dopadu
fungování SWS.
S čistým úmyslem SWS finančně podporuje
místní region i projekty celorepublikového
významu. Ve své sponzorské činnosti ctí
společnost profesionální přístup a vyznává
tradiční hodnoty. SWS se proto soustředí
především na podporu oblasti zdraví,
bezpečnosti, rodin s dětmi, vzdělání a sportu.
Jako příklad lze uvést finanční podporu

nadačnímu fondu DOBRý ANDěl, který
pomáhá rodinám s dětmi, kde rodič nebo
dítě trpí závažným onemocněním. Nedílnou
součástí sponzorské činnosti je spolupráce
s mateřskými a základními školami ve zlínském
regionu, které též SWS finančně podporuje.
SWS dbá také na bezpečnost občanů
a požární prevenci, proto se na její podporu
může spolehnout i Sbor dobrovolných
hasičů ve Slušovicích.
Co se týče sportovních aktivit, svou podporu
SWS cílí na Zlínský kraj, s nímž je historie
společnosti nejvíce spjata. Se zájmem zde
finančně podporuje tradiční pořádání
dostihů ve Slušovicích, Klub horských sportů
Zlín či golfové turnaje, které pořádá Derby
golf club Slušovice.
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„Dealer si dnes musí hodně rozmyslet, jak
se bude profilovat. Proti velkým e-shopům
nemá malý dealer šanci (bude-li to
chtít dělat stejně jako oni). Pokud však
svou nabídku rozšíří o podporu a bude
poskytovat nejrůznější služby, udělá si velmi
slušnou klientelu lidí, kteří to budou kupovat
vždy od něj. Protože to bude on, kdo jim
doporučí vše, co potřebují, a mnohdy
i díky profesionálnímu výběru za lepší cenu.
Budoucnost dealerů je spojení prodeje
s poskytováním služeb.“
ZAJÍMAVOSTI
❍ SWS PATří MEZI NEJVýZNAMNěJší
A NEJSTABIlNěJší DISTRIBuČNí
SPOlEČNOSTI SOFTWARE
A HARDWARE V ČR.
❍ SWS uSPOřáDAlA PRO SVé
OBCHODNí PARTNERy BěHEM ROKu
2016 CElKEM 93 PARTNERSKýCH
SETKáNí ČI SEMINářů.
❍ V ROCE 2016 SWS OSlAVIlA
25 lET OD SVéHO ZAlOžENí. PřI TéTO
PřílEžITOSTI PřEDAlA FIRMA šEK NA
100 000 KORuN NADACI SVěTlušKA.
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