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OUR STORY - WHO WE ARE

SWS je předním českým distributorem ICT se sídlem
ve Slušovicích. Od svého založení v roce 1991 patříme mezi
nejvýznamnější a nejstabilnější distribuční společnosti
hardware a software v ČR. Značka SWS nasbírala přes 25
let působení na trhu řadu prestižních ocenění a certifikátů,
mezi něž například patří „Top Rating ®, certifikát AAA
„Czech Stability Award“ od agentury Bisnode, ocenění
Business SuperBrands 2018 a certifikát ISO 9001:2016.
V žebříčku sdružení CZECH TOP 100 se SWS řadí mezi
sto nejvýznamnějších firem ČR a pravidelně obhajuje
přední příčky v anketách IT distributor roku.
Základem našeho úspěchu je nákup a prodej informačních
a komunikačních technologií, spotřební elektroniky
a digitální techniky. Svým obchodním partnerům nabízíme
nejen široké portfolio produktů, ale i profesionální,
individuální a férový přístup. Naše firemní moto zní
„Distributor ve Vašich službách“.

SWS is a leading Czech ICT distributor based
in Slušovice. Since our founding in 1991, we have been one
of the most important and stable distribution companies
in the Czech Republic. For more than 25 years, SWS has
won many prestigious awards and certificates, including
„Top Rating®“, the AAA certificate „Czech Stability Award“
from the Bisnode Agency, the Business SuperBrands
2018 award and the ISO 9001:2016 certificate. SWS
ranks in the CZECH TOP 100 and regularly finishes high
on surveys for IT Distributor of the Year.
The foundation of our success is the purchase and
sale of information and communication technology,
consumer electronics and digital equipment. We offer our
trading partners a wide portfolio of products along with
a professional, personal and fair approach. Our company
motto is “Distributor at Your Service”.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE SWS

SWS IDENTIFICATION INFORMATION

Sídlo firmy: SWS a.s., Dostihová 1, 763 15 Slušovice
Základní kapitál: 130.485.000 CZK
Obrat 2017: 10.051 CZK
Počet aktivních resellerů: 3.943
Skladovací plocha: 10.074 m2
Počet zaměstnanců: 274

Registered office: SWS a.s., Dostihová 1, 763 15 Slušovice
Registered capital: CZK 130.485.000
Turnover in 2017: CZK 10.051
Number of active resellers: 3.943
Storage area: 10.074 m2
Number of employees: 274

VÝZNAMNÉ MILNÍKY SWS

Vznik společnosti
SWS SOFTWARE,
spol. s r.o.

Otevření
pobočky
v Praze

SWS jako
první v ČSFR
získává
kontrakty se
společnostmi
Microsoft,
Novell a APC

12. 11.

1991

2000

1996
SWS is the first
company in
Czechoslovakia
to sign
contracts with
Microsoft,
Novell and APC

The establishment of
SWS SOFTWARE,
spol. s.r.o.

Name is
shortened
and legal form
changed to
a joint stock
company
(SWS a.s.)

Opening of branch
in Prague

1. místo a následné
obhájení titulu
ankety IT distributor
roku 2007, 2008
a 2009

SWS a.s.
vykazuje
největší
meziroční
nárůst na
českém trhu IT
6 let za sebou

2005
Turnover
reaches CZK
1 billion

Launch of the B2B
portal and start of
internet business

Certifikace ISO
9001:2009 pro
oblast
„Nákup, prodej
a distribuce
produktů IT“

2006

2001

1998
1. 1.

1991

Dosažení
obratu
1 mld. Kč

Zkrácení
názvu a změna
právní formy
na akciovou
společnost
(SWS a.s.)

1993

Založení dceřiné
společnosti SWS
Distribution a.s.
se sídlem v
Bratislavě

Spuštění B2B
portálu a začátek
internetového
obchodování

2009
SWS a.s.
records the
largest yearon-year growth
on the Czech
IT market for
the 6th year in
a row

Establishment of
the subsidiary SWS
Distribution a.s.
based in Bratislava

ISO 9001:2009
certification
for „Purchase,
Sale and
Distribution of
IT Products“

1st place in the
IT Distributor of
the Year survey in
2007, 2008 and
2009

VÝZNAMNÉ MILNÍKY SWS
SWS a. s.
zařazena mezi 100
nejvýznamnějších
firem České
republiky CZECH
TOP 100

Distribuční
smlouvy na
AOC, Asus, HP
PSG, spotřební
materiál HP,
LG, Logitech,
Ricoh, Toshiba

Recertifikace
AAA „CZECH
Stability Award“
nejvyššího
ocenění stability
společnosti

2012

2010

Získání certifikátu
„Top rating®“
hodnoceného dle
metodiky Dun &
Bradstreet

SWS a. s. se stává
partnerem pro
prodej cloudových
služeb Microsoft

SWS a.s. is ranked
among the CZECH
TOP 100 companies

Distribution
contracts
signed with
AOC, Asus,
HP PSG, HP
supplies, LG,
Logitech,
Ricoh, Toshiba

SWS a.s. becomes
a sales partner for
Microsoft cloud
services

Vítězství
v anketě
IT distributor
roku 2016

Obhájení
certifikátu
Czech
Business
Superbrands
za značku
SWS®

12.11.

2017

2016

2015

2013
Recertification
of the AAA
„CZECH
Stability
Award“
recognising
top company
stability

Rekordní
obrat přes
10,1 mld. Kč

2014
1. 1.

2011

SWS a.s. dosáhla
počtu 250
zaměstnanců

SWS a. s. oslavila v
listopadu 25 let na
distribučním trhu

2016
Record
turnover
exceeding
CZK 10.1
billion

„Top Rating®“
certificate
based on Dun
& Bradstreet
methodology

2018
Winner of
the 2016 IT
Distributor of
the Year survey

SWS a.s. celebrates
25 years on the
distribution market
in November

SWS®
defends Czech
Business
Superbrands
certificate

SWS a.s. has
more than 250
employees

SWS PRAHA

SWS PRAGUE

V rámci zefektivnění a zlepšení podpory dealerské sítě
jsme v roce 1993 otevřeli pobočku SWS v Praze, čímž
jsme získali výhodu zastoupení SWS v hlavním městě.
Pro naše obchodní partnery je zde k dispozici tým
obchodníků a produktových manažerů. Především díky
modernímu a praktickému zázemí je vhodným místem
nejen ke schůzkám, jednáním s obchodními partnery
a odborným školením, ale také k osobním odběrům
zboží a k neformálním setkáním. Mezi nejoblíbenější patří
v letním období pravidelné grilovačky na zahradě nebo
v zimě například Mikulášský večírek.

With the aim of streamlining and improving support
for the dealer network, we opened an SWS branch
in Prague in 1993, thus gaining the advantage of SWS
representation in the capital. A team of sales reps and
product managers is available to our trading partners.
Thanks in large part to its modern and practical facilities,
the centre is an ideal venue for meetings, negotiations
with trading partners and professional training events,
as well as for picking up goods and informal meetings.
The most popular activities include regular BBQs
in the garden in the summer and the St. Nicholas Day
party in the winter.

INFORMACE

INFORMATION

Sídlo pražské pobočky: Uhříněveská 1227/4, Praha
Osobní odběry: 9:00 - 17:00
Telefon: +420 222 745 630, +420 736 600 455
E-mail: swspraha@sws.cz
GPS: N 50° 3‘ 56.627“
E 14° 30‘ 22.935“

Prague office: Uhříněveská 1227/4, Prague
Customer pickups: 9:00 - 17:00
Telephone: +420 222 745 630, +420 736 600 455
E-mail: swspraha@sws.cz
GPS: N 50° 3‘ 56.627“
E 14° 30‘ 22.935“

SWS DISTRIBUTION

SWS DISTRIBUTION

Společnost SWS Distribution začala oficiálně působit na
slovenském trhu 1. 8. 2001. Sídlí v hlavním městě Bratislavě
a primárně se orientuje na slovenský trh. Její doménou
je stejná činnost jako v její mateřské společnosti SWS,
tj. distribuce informačních a komunikačních technologií.
Jako první distributor HW a SW na Slovensku nabídla
resellerům komfort obchodování B2B. V současné
době je v SWS Distribution obchodní zázemí, které tvoří
úzký tým obchodníků a produktových specialistů. Je
velmi těsně propojena s mateřskou základnou, odkud
čerpá podporu, okamžité informace a odbornost od
produktového managementu.

SWS Distribution officially launched operations on the
Slovak market on 1 August 2001. The company has
its headquarters in the capital city of Bratislava and
is primarily focussed on the Slovak market. Business
activities are the same as the SWS parent company,
i.e. the distribution of information and communication
technology. The company was the first distributor of
software and hardware in Slovakia to offer the comfort of
B2B trading. Currently, SWS Distribution has a business
base composed of a close team of sales reps and
product specialists. It is very closely connected to the
home base, from which it draws support, immediate
information and expertise in product management.

INFORMACE

INFORMATION

SWS Distribution a.s.: Studená 5, Bratislava
Osobní odběry: 8:30 - 18:00
Telefon: +421 248 200 500, +421 248 200 518
E-mail: sales@swsd.sk
GPS: N 48° 10‘ 51.240“
E 17° 10‘ 44.473“

SWS Distribution a.s.: Studená 5, Bratislava
Customer pickups: 8:30 - 18:00
Telephone: +421 248 200 500, +421 248 200 518
E-mail: sales@swsd.sk
GPS: N 48° 10‘ 51.240“
E 17° 10‘ 44.473“

Dodáme od složitého
„enterpise řešení“
až po doplňkový
sortiment...

Řešíme projekty počínaje
návrhem až po realizaci,
implementaci a následnou
podporu...
Pořádáme odborná
technická školení

The Art of Distribution

Entec Solutions s.r.o. vznikla v roce
2016 jako dceřiná společnost SWS a.s.,
jejíž primárním zaměřením je distribuce
s přidanou hodnotou (VAD - value
added distributor).
1. 1. 2018 se změnila právní forma
společnosti na Entec Solutions a.s.
Hlavním zaměřením společnosti je
prodej výrobků a služeb nepřímým
způsobem, prostřednictvím kanálu
autorizovaných partnerů.
Entec Solutions podporuje prodej
enterprise produktů. Pro návrh
komplexního řešení využívá produktové
skupiny z produktové databáze SWS
včetně zkušeností a zázemí mateřské
společnosti.

Sídlo
Březová 180
763 15 Slušovice

Provozovna Praha
Uhříněveská 1227/4
100 00 Praha 10

Founded as a subsidiary of SWS a.s.
in 2016, Entec Solutions s.r.o.
is a value-added distributor.
On 1 January 2018, the legal form of
the company was changed to Entec
Solutions a.s.
The main focus of the company is
the sale of products and services in
an indirect way through a channel of
authorised partners.
Entec Solutions supports the sale of
enterprise products. For the design
of a comprehensive solution, product
groups from the SWS product database
are used, including the experience and
resources of the parent company.

Technická podpora
support@entec.cz

Obchodní podpora
sales@entec.cz

TRENDY A INOVACE

TRENDS AND INNOVATION

Jsme zde proto, aby cesta podnikání našich
obchodních partnerů byla co nejjednodušší. Nabízíme
široké portfolio HW a SW produktů od notebooků,
počítačů, serverů, tiskáren, fototechniky, až po záložní
zdroje a komponenty. To vše od více než 250 výrobců.
Sortiment produktů neustále rozšiřujeme a inovujeme
dle aktuálních trendů v IT odvětví.

We are here to simplify our trading partners’ operations. We
provide our partners with an extensive portfolio of hardware
and software products, from laptops, computers, servers,
printers and photographic equipment to backup power
units and components from more than 250 manufacturers.
Our product line is constantly expanding, and we innovate
according to current trends in the IT industry.

California USA

S O L U T I O N s. r. o.

CTÍME TRADICI

WE RESPECT TRADITION

Rovné partnerství je pro nás klíčový moment
v distribučním světě. Přes 25 let se poctivě snažíme
o více než férový vztah k našim obchodním partnerům
a jejich dlouholetá důvěra nás těší. Zakládáme si na
individuálním a profesionálním přístupu, jsme otevření
a díky vaší důvěře i lídrem na trhu.

Equal partnership is a key status for us in the distribution
world. For more than 25 years, we have been honestly
striving for more than a fair relationship with our
trading partners, and we value their long-standing trust
in our company. We take an individual and professional
approach, we are open and thanks to your trust, we are
also a market leader.

POSLÁNÍ

MISSION

Zvyšujeme hodnotu know-how naší společnosti
a objevujeme stále nové informační technologie.
Poskytujeme pracovníkům podmínky k profesnímu růstu
a motivujeme je.
Ve vztahu k obchodním partnerům neustále naplňujeme
firemní motto: „Distributor ve Vašich službách“.

We are increasing the value of our company’s knowhow and discovering new IT technologies. We provide
conditions for the professional growth of our workers and
motivate them.
Our motto in dealing with our trading partners is:
“Distributor at your service”.

ETICKÝ KODEX

ETHICAL CODE

Přistupujeme ke všem činnostem poctivě, čestně,
eticky a podporujeme různé úhly pohledu, které jsou
vnášeny do společné práce. Chování vůči zákazníkům,
pracovníkům, dodavatelům, subdodavatelům, úřadům,
konkurentům, médiím i společnosti jako celku je
bezúhonné.
Uznáváme význam všech relevantních zákonů, stejně
jako všech interních a externích předpisů, směrnic
a standardů a dodržujeme je. Velmi důležité jsou dobré
osobní vztahy, které jsou založené na vzájemné důvěře.

We carry out all our activities in a fair and ethical
manner, while supporting various points of view involved
in the cooperation with our trading partners. Our
behaviour towards customers, employees, suppliers,
subcontractors, authorities, competitors and the media
and society as a whole is impeccable.
We recognize the validity of all relevant laws, as well
as all internal and external regulations, guidelines
and standards, and observe them. Good personal
relationships based on mutual trust are also very
important.

gold

partner

Gold partnerský program byl spuštěn
v roce 2010. Jeho hlavním cílem je poskytnout
přidanou hodnotu a pomoci prodejcům
informačních technologií v silném konkurenčním
prostředí.
Svým Gold partnerům zpracováváme periodické
nabídky produktů, pravidelná obchodní
a odborná školení, partnerská setkání
a marketingovou podporu.

The Gold Partner Program was
launched in 2010 with the main goal of
providing added value and helping computer
vendors in a highly competitive environment.

We provide our Gold Partners regular product
offers, regular sales and professional training,
partner meetings and marketing support.

SWS - KAŽDÝ DEN S VÁMI

SWS - EVERY DAY WITH YOU

Ve svém podnikání se orientujeme zejména na český
a slovenský trh. Zaměřujeme se výhradně na obchodování
B2B. Našimi zákazníky jsou podnikatelské subjekty, které
působí v oblasti informačních technologií, retailu a e-tailu
(velké internetové obchody). Důraz klademe především
na maximální využití automatizace obchodního procesu,
logistiky, optimálního řízení finančních toků, širokého
využívání internetu a e-obchodování. To vše stojí na
pevných základech lidského rozměru obchodování.

Our business activities are focused mainly on the Czech
and Slovak markets. We focus exclusively on B2B trading.
Our customers are businesses operating in the field
of information technology, retail and e-tail (large online
stores). We strive to maximize the automation of business
process and logistics and for the optimal management
of financial flows and widespread use of the internet and
e-commerce. All this is built on the solid foundations of the
human dimension of conducting business.

INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP

INDIVIDUAL APPROACH

Každý z našich partnerů má individuální potřeby
a naším cílem je aplikovat osobní přístup k jednotlivým
zákazníkům. Tím je zajištěna co nejefektivnější
komunikace. Každá firma, která je u nás zaregistrována,
má delegovaného obchodníka, který je jí plně
k dispozici. Odborné informace k produktovému portfoliu
poskytují naši profesionální produktoví manažeři, kteří
mají dlouholeté zkušenosti a vyberou optimální variantu.
Na problematiku se díváme primárně očima zákazníka
a snažíme se pokaždé najít vhodné řešení.

As each of our partners has individual needs, our goal
is to take a personal approach to each customer. This
ensures the most efficient communication. Any company
that is registered with us has an assigned representative
who is always at their service. Expert information
regarding our product portfolio is provided by our
professional product managers, who have extensive
experience and can always choose the optimal solution.
We look at each issue primarily through the eyes of the
customer and try hard to find a suitable solution.

VLASTNÍ E-SHOP,
OKAMŽITÉ INFORMACE

OUR E-SHOP AND IMMEDIATE
INFORMATION

Webové stránky SWS jsou provázané s naším informačním
systémem a poskytují obchodním partnerům kromě
informací o novinkách a probíhajících promoakcích také
okamžitý přehled o vzájemné obchodní činnosti. Jedná
se například o stav objednávek, vystavených faktur nebo
reklamační servis.
V rámci zkvalitnění spolupráce a prodejní podpory našich
partnerů nabízíme možnost vytvoření vlastního e-shopu
s daty SWS. Se sortimentem zboží, který si partner zvolí
sám a cenami, které si určí.

The SWS website is linked to our information system and
provides our trading partners with information about new
products and current promotions, as well as an instant
overview of our business interactions. These include,
for instance, the status of orders, invoices issued or
complaints.
In order to enhance cooperation and sales support for
our trading partners, we offer the opportunity to create
your own e-shop with SWS data and an assortment of
goods at prices you determine.

ZÁBAVA A VZDĚLÁNÍ
Přednášky, prezentace, promítání, sport a kultura.
Setkání partnerů v Čejkovicích, Gold Partneři v Peci pod
Sněžkou, golfové turnaje, lyžování, cyklistika, grilovačky,
sklípky a mnohé další – to jsou naše akce pro vás.

ENTERTAINMENT
AND EDUCATION
Lectures, presentations, screenings, sports and culture.
Partner meeting in Čejkovice, Gold Partners in Pec pod
Sněžkou, golf tournaments, skiing, cycling, barbecues,
visits to wine cellars and much more – we organised
these activities for you.

SETKÁNÍ PARTNERŮ V ČEJKOVICÍCH

PARTNER MEETING IN ČEJKOVICE

Mezi nejvýznamnější a již tradiční akce jednoznačně
patří partnerské setkání ve vinařské obci Čejkovice, které
pořádáme 2x ročně v historických prostorách zámku.
Denní část vyplňují přednášky dodavatelů o trendech
v IT odvětví, odpoledne je návštěvníkům k dispozici
workshop, kde se setkávají se zástupci předních
světových značek. Večerní program je vyplněn zábavou
a příjemnou atmosférou.

The most important and traditional events are clearly the
partner meetings in the wine-growing village of Čejkovice
held twice a year on the historical premises of the local
château. The morning sessions are devoted to the
suppliers’ presentations on the current trends in the IT
sector, while in the afternoon visitors attend workshops with
representatives of the world’s leading brands. The evening
program is filled with fun and a pleasant atmosphere.

LYŽE S SWS V RAKOUSKU

SKI WITH SWS IN AUSTRIA

Další významnou tradicí se stalo setkání obchodních
partnerů spojené se školením v rakouském Kaprunu.
Setkání se účastní jak dodavatelé předních světových IT
značek, tak i významní reselleři. V průběhu dne probíhají
dvě pásma prezentací, která jsou zakončena večerní
zábavou a doprovodným programem, který zpříjemní
celkový pobyt.

Another important tradition is the meeting of trading
partners connected with training in Kaprun, Austria. The
meeting is attended by suppliers of leading global IT
brands as well as major resellers. During the day, there
are two groups of presentations, ending with evening
entertainment and an accompanying program to make
your stay more pleasant.

SETKÁNÍ PARTNERŮ SWS

MEETING SWS PARTNERS

GOLD PARTNEŘI V KRKONOŠÍCH

GOLD PARTNERS
IN THE KRKONOŠE MTS.

Horské letovisko Pec pod Sněžkou pravidelně vítá SWS
Gold partnery v hotelu Horizont. Účastníci jsou rozděleni
do několika skupin, které se střídají na odborných
přednáškách a workshopech. Odpolední část je
věnována sportovním aktivitám a večer se nese v duchu
příjemné zábavy.

The mountain resort of Pec pod Snezkou regularly
welcomes SWS Gold Partners to the Horizont Hotel.
Participants are divided into several groups, which
alternate between professional lectures and workshops.
The afternoon session is dedicated to sports activities,
the evening to pleasant entertainment.

ADVENTNÍ PLAVBA PO VLTAVĚ

ADVENT CRUISES ON THE VLTAVA

Pro své partnery pravidelně připravujeme adventní
plavbu parníkem historickým jádrem Prahy. Partneři
se setkávají na lodi i se svými rodinami, dětmi a užívají
si předvánoční atmosféru. Dospělí ocení bohatý
doprovodný i animační program jak pro ně, tak pro své
děti. Plavba je vždy zakončena rozdáním dárků všem
zúčastněným.

We regularly organise an Advent boat ride for our partners
through the historical centre of Prague. Partners meet on
the boat along with their families and children and enjoy
the Christmas atmosphere. All guests appreciate the rich
entertainment program for both adults and children. The
boat ride always ends with gifts for all.

OCENĚNÍ A CERTIFIKÁTY / AWARDS AND CERTIFICATES
Za svého dlouholetého působení
na IT trhu jsme obdrželi řadu
ocenění a certifikátů, které jsou
naší vizitkou a kterých si velmi
vážíme.
Získaná ocenění jsou pro naše
obchodní partnery dokladem, že
jednají s prověřenou společností
nejvyšších kvalit. Tím se pro ně
zjednoduší a urychlí rozhodování o
obchodních transakcích a umožní
partnerům přijímat chytrá a správná
obchodní rozhodnutí.

CERTIFIKÁT EN ISO 9001:2016

CHANNEL WORLD

Společnost SWS a. s. získala v roce 2017
certifikát systému managementu kvality podle
nového vydání normy ČSN EN ISO 9001:2016
pro oblast nákupu, prodeje a distribuce produktů
IT. Nezávislými stranami sdružením CQS
a společností EZÚ bylo potvrzeno, že kvalita
námi poskytovaných služeb splňuje nejvyšší
mezinárodní standardy.

Společnost IDG uspořádala 11. ročník
hodnocení ICT distributorů a výrobců formou rozsáhlého průzkumu mezi IT prodejci. Díky podpoře našich obchodních
partnerů jsme obhájili 2. místo v kategorii
broadline distributor ChannelWorld
Awards 2017. Ocenění si velmi vážíme
a budeme i nadále naplňovat motto:
„Distributor ve Vašich službách“.

2. místo

The many awards and certificates
we have received for our work on
the IT market are our calling card,
and we are very proud of them.
The awards we receive are proof to
our trading partners that they are
working with a proven company of
the highest quality. This simplifies
and speeds up decision-making on
business transactions and enables
partners to make smart and correct
business decisions.

EN ISO 9001:2016 CERTIFICATE

CHANNEL WORLD

In 2017, SWS a.s obtained a quality management
system certificate according to the new version of
ČSN EN ISO 9001:2016 for the purchase, sale and
distribution of IT products. In 2012, recertification
was successfully carried out and an independent
party confirmed that the quality of our services
meets the highest international standards.

IDG organised the 11th Annual Review
of ICT Distributors and Manufacturers in
the form of an extensive survey among
IT vendors. Thanks to our support of trading partners, we finished in 2nd place
in the broadline distributor category
of the 2017 ChannelWorld Awards. We
appreciate the award and will continue to
live up to our motto: “Distributor at your
service”.

OCENĚNÍ A CERTIFIKÁTY / AWARDS AND CERTIFICATES
SUPERBRANDS
SWS opakovaně získala ocenění
Business Superbrands 2018
za značku SWS. Mezinárodní
organizace
Superbrands
je
nejuznávanější nezávislá globální
autorita v oblasti hodnocení a
oceňování obchodních značek.

2016

2017

AAA CZECH
STABILITY AWARD
Od roku 2010 se nám opakovaně
s úspěchem daří obhájit nejvyšší
hodnocení stability AAA společnosti
Bisnode. Ocenění AAA poukazuje
na
prestiž
společnosti,
její
důvěryhodnost a vysokou kvalitu.
Díky mezinárodnímu přesahu
certifikace je SWS vhodnou
volbou pro obchodování nejen
v ČR, ale i v zahraničí.

CZECH TOP 100

TOP RATING ®

Na základě hodnocení
sdružení CZECH TOP
100 patří SWS mezi sto
nejvýznamnějších
firem
České republiky. Přehled
je sestavován na základě
ekonomických ukazatelů
českých firem a umístění
v žebříčku je obecně
vnímáno
jako
velmi
prestižní.

Svou příslušnost k elitní skupině
českých
a
slovenských
firem jsme potvrdili získáním
certifikátu „Top Rating ®“
od
společnosti
Bisnode,
hodnocený
dle
metodiky
Dun & Bradstreet. Certifikát
oceňuje stabilitu společnosti,
její solventnost, důvěryhodnost
a vydává doporučení, že
obchod s touto společností je
na minimální úrovni rizika.

CZECH TOP 100

TOP RATING ®

On the basis of the
evaluation of the CZECH
TOP 100 association,
SWS ranks among the
100
most
important
companies in the Czech
Republic. The overview
is compiled on the basis
of economic indicators of
Czech companies, and
this ranking is generally
perceived
as
very
prestigious.

We have confirmed our
membership in the elite
group of Czech and Slovak
companies by acquiring the
“Top Rating®” Certificate from
Bisnode, evaluated according
to the methodology of Dun
& Bradstreet. The certificate
pays tribute to the stability
of the company, its solvency
and credibility and attests that
trading with the company bears
the minimum level of risk.

2018

SUPERBRANDS
In 2018, SWS again won the
Business Superbrands Award for
the SWS brand. The Superbrands
international organisation is the
most respected independent
global authority in the field of
evaluation and recognition.

AAA CZECH
STABILITY AWARD
Since 2010, SWS has repeatedly
defended the highest stability
rating of AAA by Bisnode. The AAA
rating highlights the company’s
prestige, credibility and high
quality. Thanks to the international
significance of the certification,
SWS is a good choice for trading
both in the country and abroad.

POMÁHÁME...

WE HELP...

Máme rádi úspěch. A ještě radši se o náš úspěch dělíme
s okolím, našimi partnery i obyvateli zlínského regionu,
ve kterém působíme. Jsme dobrý soused i významný
zaměstnavatel. Podporujeme řadu projektů směřujících
k rozvoji školství, zdravotnictví, veřejného prostoru,
ochraně a udržitelného rozvoje.

We like success. And we prefer to share our success with
the surrounding area, our partners and the inhabitants
of the Zlín region in which we operate. We are a good
neighbour and a major employer. We support a number of
projects aimed at the development of education, health,
public space, protection and sustainable development.

DOSTIHOVÝ SPORT

HORSERACING

V těsné blízkosti slušovického areálu SWS se nachází
dostihové závodiště, na kterém se pravidelně pořádají
dostihy. Sponzoring dostihového sportu je nedílnou
součástí podpory, kde SWS alokuje finanční prostředky.

Located near the SWS facility in Slušovice is a racetrack
where regular horse races are held. Sponsoring
horseracing is an important part of the financial support
provided by SWS.

HOROLEZECTVÍ

MOUNTAIN CLIMBING

Generální ředitel a předseda představenstva Evžen
Varadínek má dlouhodobou zálibu v horolezectví,
v podstatě se dá říct, že je to součást jeho životního stylu
a relaxace. Stejně jako v obchodě je i v horolezectví
důležitá týmová spolupráce a zodpovědnost. SWS
finančně podporuje Klub horských sportů Zlín.

For General Director and Chairman of the Board of
Directors Evžen Varadínek, who has had a lifelong interest
in mountain climbing, the sport is part of his lifestyle and
recreational pursuits. As is the case with sales, teamwork
and responsibility are also crucial in mountain climbing.
SWS provides financial funding and support to the Zlín
Mountain Sports Club.

GOLF

GOLF

Vedle dostihové dráhy ve Slušovicích se nachází také
golfové hřiště, které poskytuje příjemnou hru v rovinatém
terénu. Pravidelně se zde pořádají golfové turnaje, které
zastřešuje Derby golf club Slušovice a SWS se rovněž
podílí na sponzoringu těchto aktivit.

The golf course situated next to the horseracing track in
Slušovice offers a pleasant round over flat terrain. Golf
tournaments are held regularly by the Derby Golf Club
Slušovice, and SWS also sponsors these events.

POMÁHÁME...

WE HELP...

SWS JE DOBRÝ ANDĚL

SWS IS A GOOD ANGEL

Nadační fond DOBRÝ ANDĚL pomáhá rodinám, kde
rodič nebo dítě trpí závažným onemocněním a které se
vlivem nemoci dostaly do tíživé situace. SWS si cení,
že může být součástí tohoto projektu a také finančně
přispívá.

The GOOD ANGEL (DOBRÝ ANDĚL) Foundation helps
families suffering hardship as the result of a family
member’s serious illness. SWS appreciates being part of
this project and also provides financial assistance.

SVĚTLUŠKA

FIREFLY

SWS je dobrovolný dárce v projektu Světluška,
který pomáhá dětem i dospělým s těžkým zrakovým
postižením. Je oporou pro ty, které nelehký životní osud
postavil před každodenní výzvu.

SWS is a donor to the Firefly project, which helps children
and adults with severe visual impairment. This support
goes to individuals facing serious everyday challenges.

OCHRANA OBYVATELSTVA

PROTECTION OF THE POPULATION

Sbor dobrovolných hasičů ve Slušovicích se stará
o bezpečnost občanů a požární prevenci. SWS každým
rokem přispívá k rozvoji hasičského sportu v obci
Slušovice.

Volunteer firefighters in Slušovice take care of citizen
safety and fire prevention. SWS annually contributes to
the development of fire brigade sports in Slušovice.

NEOCUP

NEOCUP

Charitativní projekt, který pomáhá předčasně narozeným
dětem v KNTB ve Zlíně. Den, během kterého mají
možnost setkat se významné společnosti zlínského kraje
s předními zástupci zlínské neonatologie a utkat se ve
společném fotbalovém turnaji. Výtěžek této charitativní
akce je věnován Novorozeneckému oddělení Krajské
nemocnice T. Bati na podporu předčasně narozených
dětí. SWS v posledním ročníku postoupila do finále
a získala krásné 3. místo.

A charity project that helps premature babies at the KNTB
in Zlín. A day on which they have the opportunity to meet
important Zlin companies with leading representatives
of Zlín neonatology and to play in a joint football
tournament. The proceeds from this charity event are
donated to the Neonatal Department of the Tomáš Baťa
Regional Hospital to support preterm babies. Last year,
SWS advanced to the final and finished impressively in
3rd place.

The mountain resort of Pec pod Snezkou regularly
welcomes SWS Gold partners to the Horizont Hotel.
Participants are divided into several groups, which
alternate between professional lectures and workshops.
The afternoon part is dedicated to sports activities, the
evening to pleasant entertainment.

ADVENT CRUISES ON THE VLTAVA

VIZUALIZACE NOVÝCH SKLADOVACÍCH PROSTOR
VISUALIZATION OF NEW STORAGE AREAS

+420 577 640 555
+420 577 640 565

+420 577 981 008
+420 577 640 596

SWS@SWS.CZ
WWW.SWS.CZ

N 49° 15' 38.299"
E 17° 47' 57.098"

SWS Slušovice a.s., Dostihová 1, 763 15 Slušovice, Česká republika

