
Společnost Zyxel se představuje
Váš spojenec ve světě sítí

Proč zvolit Zyxel

Registrujte se ještě dnes

Bohaté odborné zkušenosti

Zyxel v číslech

Produkty a řešení od společnosti Zyxel pomohou vašim zákazníkům pracovat chytřeji, rychleji, na více 
místech a bez zbytečných komplikací. Díky cenově dostupným routerům, přepínačům, bezdrátovým 
přístupovým bodům a bezpečnostním zařízením značky Zyxel mohou vaši zákazníci své informační 
technologie spravovat s maximální efektivitou.

Zyxel je technologická společnost, která výrazně investuje do výzkumu a vývoje. 
Naše produkty jsou synonymem špičkového výkonu. Nejenže máme velmi 
konkurenceschopné ceny, ale také jsme bleskově rychlí v uvádění inovací na trh. 
Produkty Zyxel přinášejí vašim zákazníkům tu nejlepší kvalitu za méně peněz.

Komplexní řešení
Portfolio síťových řešení Zyxel umožňuje vytvářet skutečně komplexní firemní sítě 
a zahrnuje vše od kabelových až po cloudové produkty. A díky mnoha různým možnostem 
správy sítí včetně mimořádně snadné správy pomocí cloudu mohu vaši zákazníci svá 
síťová zařízení značky Zyxel nastavit, zprovoznit a řídit velmi jednoduše.

Zákazník na prvním místě

Bližší informace o společnosti Zyxel a o členství v programu 
Zyxel Ally Programme naleznete na stránkách: www.partner.zyxel.eu

Protože nám záleží na úspěchu našich obchodních partnerů, poskytujeme jim 
předprodejní i poprodejní podporu. Pro partnery máme připravena také podrobná 
školení a prodejní materiály v místním jazyce.

Společnost Zyxel pro své obchodní partnery připravila program ZAP, v němž 
najdou podporu, obchodní a marketingové materiály, slevy na produkty
a celou řadu dalších zdrojů pro rozvoj jejich podnikání.

Počet zařízení Zyxel používaných 
organizacemi a domácnostmi po 
celém světě.

100,000,000

Naše působení na trhu. Ať 
nám to vydrží ještě nejméně 
další tři desetiletí!

Počet organizací po celém 
světě, které fungují chytřeji 
díky produktům značky Zyxel.

Více než 30 let

700,000

Počet našich zaměstnanců 
po celém světě. Každý z nich 
vám rád pomůže.

Počet trhů, na nichž 
působíme.

1500

150
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