Profil výrobce

Ricoh

„imagine. change.“
Ricoh je světová technologická společnost specializující se na kancelářská tisková zařízení, řešení
produkčního tisku, systémy pro správu dokumentů a IT služeb. Sídlo společnosti je v Tokiu v Japonsku a působí ve více než 200 zemích po celém
světě. Společnost Ricoh také vyrábí digitální
fotoaparáty, které vyhrály několik ocenění, a specializuje se na průmyslové výrobky. Sloganem
„imagine. change.“ Ricoh pomáhá společnostem
změnit způsob jejich práce a podněcuje představivost a kreativitu.

Ricoh Czech Republic a Ricoh Slovakia vznikly v roce 2015 akvizicí firem IMPROMAT CZ
a IMPROMAT SLOV, výhradních distributorů
Ricoh v České republice a na Slovensku již
od roku 1990. Pod značku Ricoh tak přešlo více
než 240 zaměstnanců z centrál v Praze, Zlíně
a Bratislavě, včetně všech poboček v regionech České a Slovenské republiky.

Produkty a služby

Společnost Ricoh nabízela své produkty
a služby výhradně přes přímý prodej. Od roku
2015 dochází ke stabilizaci partnerské sítě
a od dubna 2017 vstupuje Ricoh do ITDC
segmentu. V současné době jsou produkty
Ricoh distribuovány přes distributora SWS
a předpokládají se nové kontrakty.
V oblasti produktů nabízí Ricoh tiskárny,
barevná i černobílá multifunkční zařízení,
velkoformátové tiskárny, digitální produkční
zařízení pro velkoobjemový tisk, projektory
a portfolio komunikační a zobrazovací techniky.

Vize společnosti

Hlavním a především dlouhodobým cílem společnosti Ricoh v České a Slovenské republice
je být kvalitním a renomovaným dodavatelem
produktů a tiskových služeb. Napříč celým
portfoliem, od segmentu malých tiskáren přes
výkonná kancelářská zařízení až po produkční tisková zařízení ke komerčnímu využití.
Novinkou na trhu je také komunikační tech-
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nika a vybavení do moderních zasedacích
prostorů firem (projektory, interaktivní dotykové tabule a další).
Pro resellery je značka Ricoh atraktivní
z několika důvodů. Především jde o vysokou
kvalitu nabízených produktů a o následnou
celorepublikovou servisní podporu. Ricoh
má zastoupení po celém světě, a jde tudíž
o silnou značku, která je schopna neustálých inovací a udávání nových trendů nejen
v segmentu tisku a služeb.
Společnost velmi dbá o ekologickou stránku
svých produktů a maximální komfortnost
pro koncové uživatele. Produkty se vyznačují vysokým standardem, který velmi dobře
obstojí v rámci konkurence.
Ricoh Czech Republic
Jihlavská 1558/21, 140 00 Praha 4
Ricoh Slovakia
Polus Tower II, Vajnorská 100/B,
831 04 Bratislava
www.ricoh.cz
www.facebook.cz/ricohczechrepublic
www.facebook.cz/ricohslovakia
www.linkedin.com/company/
/ricoh-czech-republic-s-r-owww.instagram.com/
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