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Przedstawiamy firmę Dipol

DIPOL Kraków

Założona w 1990 roku firma DIPOL jest europejskim dystrybutorem
urządzeń CCTV, WLAN, TV SAT oraz
producentem anten telekomunikacyjnych, telewizyjnych i radiowych.
W centrali w Krakowie zatrudnione są
34 osoby, cała sieć dystrybucyjna firmy zatrudnia blisko 100 pracowników.
DIPOL jest wyłącznym przedstawicielem 18 światowych producentów i oferuje 1200 produktów z
pełnym wsparciem technicznym.
Sprzedaż hurtowa i detaliczna prowadzana jest przez główną siedzibę w
Krakowie, 7 oddziałów na terenie Polski ( Warszawa, Wrocław, Łódź, Poznań, Częstochowa, Kędzierzyn, Sandomierz), oraz przedstawicielstwa
zagraniczne (Czechy, Niemcy, Węgry).
Posiada nowoczesny sklep internetowy, cechujący się łatwą rejestracją,
szybką realizacją zleceń, podglądem
i dostępem do historii zamówień
oraz możliwością pobrania faktury.

Czy jesteście w stanie
ocenić jaką część polskiego rynku zajmujecie?
Współpracujemy na stałe
z ponad 10 tysiącami kontrahentów, więc jest to pozycja
znacząca.
W jaki sposób chcecie
rozwijać sieć dystrybucji?

W formie wywiadu z Magdaleną Stachulą
(dział marketingu) przedstawiamy krakowską
firmę DIPOL.
Zauważyć można dynamiczny rozwój
firmy DIPOL, co za tym stoi?

Jesteśmy
dostawcami
sprzętu dla dużych projektów inwestycyjnych, ale
większość naszych klientów to małe firmy instalacyjne, chcielibyśmy rozwijać się wspólnie z nimi.
W naszej ofercie łączymy urządzenia TV SAT,
WLAN i CCTV, inwestorzy coraz częściej oczekują kompleksowej usługi.
Chcąc sprostać tym wymaganiom, przystępujemy do
etapu wyboru firm instalatorskich, które uczestnicząc
w szkoleniach, dysponując
naszym wsparciem będą regionalnym partnerami w zakresie instalacji.

Staramy się na bieżąco poszerzać asortyment produktów, dbamy o nowości w naszej
ofercie, rozbudowaliśmy sieć o nowe oddziały
zagraniczne, w efekcie możemy pozyskiwać
towary w najlepszych cenach, stąd nasza
oferta jest coraz bardziej atrakcyjna dla klientów.

DIPOL Kraków
Jak wygląda Wasza konkurencyjność
na rynkach zagranicznych?
Prowadzimy eksport do 37 państw, w tym
prawie do wszystkich europejskich. Do najbardziej egzotycznych kierunków eksportu
możemy zaliczyć Indie, gdzie sprzedajemy
produkowane przez nas anteny radiowe. Eksportujemy też do dalekiej Zambii. Wyeksportowaliśmy tam nasze anteny do GSM-u. Do
Kosowa dostarczyliśmy sprzęt do monitoringu. Nasze kamery IP przy wsparciu naszych
techników zostały zainstalowane na Islandii ,
gdzie są wykorzystane do obserwacji rzadkich
gatunków ptaków w rezerwacie przyrody - nasze kamery idealnie sprawdziły się w pracy w
niskich temperaturach. Kolejnym ciekawym

Który z oferowanych produktów z
zakresu TV-SAT jest Waszym hitem?
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Wszystkie (śmiech). Od wielu lat dużą popularnością cieszy się wzmacniacz CA-215
firmy Alcad, pracuje bezawaryjnie w ponad 25
tysiącach polskich domów. Jednak pod względem wzrostu sprzedaży niewątpliwie hitem
są multiswitche firmy TERRA, których sprzedaż w stosunku do ubiegłego roku wzrosła
o 500% oraz kable z rodziny Triset i Tri-Lan,
które stały się standardem w profesjonalnych
instalacjach.

9/2008

multiswitchowych. Sądzę, że jego stosowanie jeszcze bardzie spopularyzuje budowę
instalacji multiswitchowych. Zaprojektowanie
nawet dużych systemów nie sprawi kłopotów.
Będzie on bezpłatnie dostępny dla wszystkich handlowych partnerów firmy DIPOL.

DIPOL - oddział Wrocław
projektem było zamontowanie naszych kamer
w przedszkolach i na statkach turystycznych
na Cyprze.
Jakich nowych produktów z zakresu TV
SAT można się spodziewać w Waszej ofercie.

targi TV SAT w Europie Środkowo-Wschodniej. Ciekawa formuła, dużo kursów i konferencji, zachęca do przyjazdu profesjonalistów
z branży i nie tylko.

W ostatnim czasie wprowadziliśmy kilka interesujących nowych
produktów, w tym stację czołową
MMH-3000 firmy TERRA oraz nową
serię mulitiswitchy Signal, które ze
względu na bardzo dobre parametry są szczególnie polecane do instalacji w domach jednorodzinnych
i małych budynkach mieszkalnych.
Czy obserwowany wzrost popularności telewizji cyfrowej i HD,
spowoduje zmiany w Waszej ofercie?
Obserwujemy ogromny wzrost
zainteresowania budową instalacji multiswitchowych, ponieważ są one najbardziej uniwersalne. Dobrze zaprojektowana i wykonana
instalacja multiswitchowa jest w stanie dystrybuować sygnał naziemny i satelitarny zarówno w jakości SD jak i HD. W tej dziedzinie proponujemy opracowaną przez nas koncepcję
budowy magistralnych instalacji multiswitchowych, która powinna być hitem w budynkach
apartamentowych. Szerzej o tej koncepcji
piszemy na naszej witrynie, będzie ona również tematem szkolenia podczas wystawy
SAT KRAK 2008 w październiku. Wszystkich
zainteresowanych kursem, zapraszamy do rejestracji na naszej witrynie.

DIPOL - oddział Częstochowa
Co pokażecie na targach SAT KRAK?
Stoisko zdominują produkty do budowy
nowoczesnych instalacji antenowych do
rozprowadzania sygnałów satelitarnych i
DVB-T, w jakości SD i HD. Zaprezentujemy program Teleinstalator, umożliwiający
szybkie i poprawne projektowanie instalacji
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Propagujecie Monitoring Obywatelski
– na czym polega ta inicjatywa?
Instalacje antenowe i sieci telewizji kablowej spełniają wymagania transmisyjne dla
sygnału z kamer CCTV, dlatego stosunkowo
tanio, na tym okablowaniu, można wykonać
instalację monitoringu.
Można śmiało powiedzieć, że standardem
staje się wprowadzanie sygnału z kamer poprzez modulatory do instalacji antenowych.
Wśród operatorów sieci kablowych duże zainteresowanie budzi monitoring oparty o sieci
IP - niewątpliwie technika przyszłości w instalacjach CCTV.
Proponowane przez nas kamery i rejestratory posiadają najwyższe parametry. Mogą one
zaspokoić potrzeby każdego klienta. Przede
wszystkim mam na myśli serię rejestratorów ULTIMAX (nagrodzonych jako najlepszy
produkt na Targach Intertelecom w Łodzi).
W samym Krakowie zostało w tej formule zainstalowanych kilkaset kamer, zwiększając
bezpieczeństwo na osiedlach.
A jakie plany na przyszłość?
Nasza firma cały czas się rozwija, na bieżąco poszerzamy naszą
ofertę handlową, pracujemy nad otwarciem nowych oddziałów na Słowacji i we Francji. Odział
na Słowacji ruszy jesienią
tego roku.
Również na jesieni
pojawi się nowa witryna,
już obecnie jest to jedna
z najpopularniejszych
polskich witryn technicznych z nowoczesnym
sklepem internetowym.
W renomowanym
rankingu Alexa Traffic
zajmuje 170 000 pozycję
na świecie. W branży TV
SAT jest to najwyższe miejsce polskiej firmy.
... a potem może giełda?
Hm, oczywiście niczego nie wykluczamy.
Rozmawiała: Anna SULISZ.

Wspomniała Pani o wystawie SAT
KRAK 2008, gdzie jeszcze prezentujecie
swoją ofertę?
W mijającym sezonie wystawialiśmy nasze produkty na targach Securex w Poznaniu i Intertelecom w Łodzi. Teraz przygotowujemy się do zaprezentowania naszej
oferty na targach SAT KRAK, targach monitoringu miejskiego w Kielcach, planujemy
udział w targach w Pradze i Budapeszcie.
Wystawę SAT KRAK zaliczamy jednak do
najważniejszych. Cieszy nas renoma jaką
zyskuje – zapowiada się jako najważniejsze
Załoga - Dipol Kraków
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