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Lyreco Group oznamuje akvizíciu spoločnosti
DeskRight
Lyreco Group oznámila akvizíciu spoločnosti DeskRight, popredného obchodného
dodávateľa kancelárskych potrieb na singapurskom trhu. Tento krok stavia Lyreco,
európskeho lídra a tretieho hráča na celosvetovom trhu v distribúcii riešení pre dodávky
na pracovisku, do vedúcej pozície na singapurskom trhu a predstavuje prvý krok vo
svojej novej rozvojovej stratégii pre ázijský región.
Akvizícia posilní obchod dcérskej spoločnosti Lyreco Group v Singapure, ktorá bola otvorená v
roku 2006, pretože využíva vzťahy spoločnosti DeskRight s miestnymi podnikmi a vládnymi
agentúrami Táto zákaznícka báza B2B bude zase ťažiť z medzinárodného rozsahu Lyreco,
logistickej kvalifikácie a globálnej kúpnej sily.
Obidve spoločnosti budú spolupracovať na tom, aby využili svoje komplementárne silné
stránky a zvýšili podiel na trhu zlepšením skúseností zákazníkov.
"Sme radi, že môžeme privítať spoločnosť DeskRight v Lyreco Group. Spoločnosť DeskRight
má viac ako 25 rokov skúseností na trhu, rovnako ako vynikajúci pohľad na potreby a
očakávania klientov v Singapure. Andy Koh, dlhoročný vlastník spoločnosti DeskRight, bude s
nami pracovať ako Výkonný riaditeľ pre Singapur. Ženy a muži v oboch spoločnostiach majú
rovnaké základné hodnoty. Spoločne vytvoríme ešte silnejší tím, ktorý postaví Lyreco do pozície
ideálneho partnera pre spoločnosti v regióne," povedal Gregory Lienard, Generálny riaditeľ pre
Áziu.

Singapur ako ázijské testovacie zriadenie
spoločnosti Lyreco
Kým kombinované obchodné aktivity oboch spoločností poskytnú Lyreco vedúcu úlohu na
singapurskom trhu, jedným z hlavných cieľov Group je posilniť svoju pozíciu na širšom ázijskom trhu
a stať sa lídrom v regióne.
Group preto vytvorila regionálne centrum v Singapure, ktoré by koordinovalo všetky svoje regionálne
dcérske spoločnosti, čím by zvýšil svoje plány rozvoja a obnovil stratégiu pre vonkajší rast v regióne.
Group sa rozbieha, keď sa snaží rýchlo reagovať na mega-trendy a prispôsobiť svoj model
špecifickým potrebám ázijských spotrebiteľov.
"Ázia je pre Lyreco Group prioritným trhom. Vieme, že máme na trhu priestor a sme odhodlaní
stať sa regionálnym lídrom. Urobíme investície a podnikneme kroky potrebné na konsolidáciu
našej prítomnosti v krajinách, kde už pôsobíme, ako aj na rozšírenie do hlavných krajín
regiónu," vysvetľuje Hervé Milcent, CEO Lyreco.
O Lyreco Group:
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Lyreco Group je popredným európskym distribútorom a tretím najväčším distribútorom produktov a
služieb pre podniky. Skupina pôsobí v 25 krajinách a prostredníctvom svojich partnerstiev pokrýva 42
krajín. S obratom vo výške 2,2 miliardy eur možno jeho výsledky pripísať úzkej spolupráci so
zákazníkmi, vynikajúcej logistike a ambíciám, ktoré zdieľa s 9 000 zamestnancami: "Sme vždy vedľa vás
a zjednodušujeme život v práci".
Viac informácií nájdete na stránke:
http://group.lyreco.com/gbr/
YouTube: https://www.youtube.com/user/LyrecoGroup
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/lyreco-group
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