
46 ELEKTRO 11/2011

trh, obchod, podnikání

NOARK Electric vstupuje na český 
a slovenský elektrotechnický trh

Na český a slovenský elektrotechnický trh 
vstupuje společnost NOARK Electric, kte-
rá je součástí nadnárodního koncernu s více 
než 25 tisíci zaměstnanci. Zabývá se vý-

vojem, výrobou a distribucí elektrotechnic-
kých přístrojů a komponentů. Praha se tak 
stává vedle Chicaga a Šanghaje jedním z re-
gionálních obchodních center společnosti.  

NOARK Electric kromě současného evrop-
ského distribučního centra plánuje vybudovat 
v České republice i nové vývojové centrum 
a dále výrobní závod ve východní Evropě.

„Na všechny naše výrobky nabízíme pě-
tiletou záruku. To je pro elektrotechnický trh 
novinka, takovou záruku nikdo jiný nenabí-
zí. Chceme tím jasně deklarovat, že kvalita 

je jedna z našich priorit. Kromě nadstandard-
ní záruky přinášíme i zcela novou příležitost 
a bezkonkurenční péči pro naše zákazníky 
a obchodní partnery,“ uvádí Jaroslav Šuda, 
CEO společnosti NOARK Electric Europe, 
a potvrzuje tak celosvětovou strategii spo-
lečnosti založenou na velkých investicích 
do vlastního vývoje produktů a práci s nej-
novějšími technologiemi a výrobními pro-
středky (obr. 1).

Vedle kvality produktů klade NOARK 
Electric důraz i na prvotřídní logistický ser-
vis. Proto v Praze vybudoval moderní ev-
ropské distribuční centrum, které zajišťuje 
dodávky do celé Evropy. „V první etapě se 
zaměříme na aktivity ve střední a východ-
ní Evropě. Naším dlouhodobým cílem je 
následně celý evropský trh,“ dodává Jaro-
slav Šuda. „V České republice připravuje-
me za podpory agentury CzechInvest vývo-
jové centrum pro Evropu. Zároveň v regi-
onu střední a východní Evropy plánujeme 
výstavbu výrobních závodů.“

Do sortimentu NOARK Electric patří jisti-
cí a spínací přístroje (obr. 2 a obr. 3), rozvod-
nice a propojovací systémy určené k použití 
jak v domovních elektroinstalacích, adminis-
trativních budovách, tak i např. ve fotovoltaic-

kých systémech. „Co se týče 
vývoje a výroby našich pro-
duktů, řídíme se mottem Jed-
noduchá instalace a spoleh-
livé fungování,“ uvádí Radko 
Svrdlin, Country Sales Ma-
nager pro Českou republiku 
a Slovensko. „Technologie 
ale není vše, proto klademe 
důraz na vstřícný a profesio-
nální přístup našich zaměst-
nanců k obchodním part-
nerům. Nechceme totiž jen 
dodávat technicky vyspělé 
produkty. Naším cílem je vše 
řešit jednoduše, účelně, s mi-
nimem administrativy a pro 
naše zákazníky udělat maxi-
mum, a to především v tech-
nickém poradenství, logisti-
ce a přizpůsobením produktů 
potřebám zákazníků,“ dodá-
vá Svrdlin.

Společnost NOARK Electric se stala  
k 1. říjnu 2011 oficiálním partnerem hokejo-
vého klubu HC ČSOB Pojišťovna Pardubice.
http://www.noarkelectric.cz
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  Získejte lepší cenu
  Mějte 5-ti letou záruku
  Užívejte si naši 

     prvotřídní péči


