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Lyreco Group oznamuje akvizici se společností
DeskRight
Lyreco Group oznámila akvizici se společností DeskRight, předním obchodním
dodavatelem kancelářských potřeb na singapurském trhu. Tento krok staví
Lyreco, evropského lídra a třetího hráče na celosvětovém trhu v distribuci řešení
dodávání na pracoviště, do vedoucí pozice na singapurském trhu a představuje
první krok ve své nové rozvojové strategii pro asijský region.
Akvizice posílí obchody dceřiné společnosti Lyreco Group v Singapuru, která otevřena v
roce 2006, protože využívá vztahy společnosti DeskRight s místními podniky a vládními
agenturami. Zákaznická báze B2B bude těžit z mezinárodního přesahu Lyreco, vysoké
odbornosti v oblasti logistiky a globální kupní síly.
Obě společnosti budou spolupracovat na tom, aby využili své silné stránky
komplementárně a zvýšily svůj podíl na trhu pomocí zlepšení zákaznické zkušenosti
"Jsme rádi, že můžeme přivítat společnost DeskRight v Lyreco Group. Společnost
DeskRight má více než 25 let zkušeností na trhu, dokonale odráží potřeby a očekávání
klientů v Singapuru. Andy Koh, dlouholetý vlastník společnosti DeskRight, s námi bude
spolupracovat jako Výkonný ředitel pro Singapur. Ženy a muži v obou společnostech sdílí
stejné základní hodnoty. Společně vytvoříme ještě silnější tým, který postaví Lyreco do
pozice ideálního partnera pro společnosti v regionu," řekl Gregory Lienard, Generální
ředitel pro Asii.

Singapur jako jedno z prvních
vývojových implementačních zřízení
společnosti Lyreco v oblasti Asie

Kombinované obchodní aktivity obou společností povýší společnost Lyreco do vedoucí
role na singapurském trhu; jedním z hlavních cílů mateřské společnosti je posílit pozici na
širším asijském trhu a stát se lídrem v regionu.
Mateřská společnost proto zřídila v Singapuru regionální centrum, které bude koordinovat
všechny své regionální pobočky, což urychlí plánovaný rozvoj a znovu obnoví strategii pro
vnější růst v regionu. Mateřská společnost se svým inovativním přístupem snaží rychle
reagovat na celosvětové trendy a přizpůsobit svůj model specifickým potřebám asijských
spotřebitelů.
"Oblast Asie je prioritním trhem pro celou skupinu Lyreco. Víme, že máme na trhu prostor
a jsme odhodláni stát se regionálním lídrem. Budeme investovat a podnikneme kroky
potřebné ke konsolidaci naší přítomnosti ve státech, kde již působíme, zároveň se
rozšíříme do hlavních zemí regionů," vysvětluje Hervé Milcent, CEO Lyreco.
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O Lyreco Group:

Lyreco Group je předním evropským distributorem a třetím největším distributorem produktů a
služeb pro podniky. Skupina působí v 25 státech a prostřednictvím svých partnerství pokrývá území
42 států. S obratem ve výšce 2,2 miliardy eur lze úspěch připsat úzké spolupráci se zákazníky,
vynikající logistice a ambicím, které sdílí s 9 000 zaměstnanci: "Jsme vždy na Vaší straně a
zjednodušujeme Vám život v práci".
Více informací najdete na stránce:
http://group.lyreco.com/gbr/
YouTube: https://www.youtube.com/user/LyrecoGroup
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/lyreco-group
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