ESET® PRÍPADOVÁ ŠTÚDIA

Acme Computer Components
„DELL notebooky dodávané s ESET Smart Security v cene garantujú hladšie
a pohodlnejšie používanie a taktiež prvotriednu proaktívnu ochranu.“

POČET LICENCIÍ: 18.000
KRAJINA: LITVA
WWW.ACCDISTRIBUTION.LT

Aurimas Pazera, Senior Product Manager
Acme Computer Components, litva

O ACME COMPUTER COMPONENTS

VÝBER ESET

VÝHODY Z PRIPOJENIA ESET OEM

Firma založená v roku 1998, je dnes jedným

ESET Smart Security nebol vybraný náhodou. „Verím, že

• Oslovenie nových zákazníkov

z popredných predajcov IT hardvéru a softvéru, Acme

zákazníci ktorí si kupujú naše produkty taktiež ocenia

• Veľká zákaznícka základňa pre obnovu

Computer Components je veľkoobchod periférneho

dar, ktorý im dávame - každý z 18.000 notebookov

a spotrebného elektronického v Pobaltí. Firma je

Dell je dodávaný spolu s ESET Smart Security, a tým im

oficiálnym distribútorom ASUS, Canon, LG, Samsung

môžeme garantovať hladšie a pohodlnejšie používanie,

ako aj ďalších produktov.

spolu s proaktívnou ochranou,“ hovorí Aurimas Pazera,
Senior Product Manager pre ACC.

VÝZVA: HĽADANIE PRIDANEJ HODNOTY

Aj keď je „ Acme Computer Components“ na trhu

PROCES AKTIVÁCIE

pomerne úspešná, spoločnosť čelí obrovskej

Notebooky DELL žiaľ nemožno dodávať

konkurencii od iných softvérových a hardvérových

s predinštalovaným bezpečnostným riešením. Licenčné

distribútorov. Myšlienka ponúknuť zákazníkom

karty ESET preto boli vložené do krabíc DELL a navyše

spoločnosti niečo viac, vznikol v Acme, kde chceli

boli označené špeciálnou nálepkou „Tento počítač

nadviazať alianciou s ESET, ktorý im na oplátku dodal

je chránený ESET Smart Security.“ Aktivácia bola

licencie ESET Smart Security OEM pre notebooky DELL

vykonávaná cez internet, a používateľovi prišiel e-mail

distribuované v Litve.

s údajmi na prihlásenie sa a aktiváciu jednoročnej
licencie.

O ESET: ESET so sídlom v Bratislave na Slovensku je IT bezpečnostná firma založená v roku 1992. Spoločnosť má globálny charakter s regionálnymi
distribučnými centrami v San Diego, Buenos Aires a Singapure, plus ďalšie kancelárie má v Sao Paule a v Prahe.

www.eset.sk

licencií
• Osvedčená ochrana proti malvéru

