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Distribuční společnost Ketos vstupuje na český trh
Společnost Ketos, s. r. o., dne 20. 11. 2014 v hotelu Majestic Plaza v Praze oficiálně oznámila,
že vstupuje na český trh. Prostřednictvím české společnosti Ketos Smart Media, s. r. o., zahájila
distribuci výrobků významných výrobců kvalitní spotřební elektroniky.
Společnost Ketos Smart Media, s. r. o., zastupuje v České republice vybrané prémiové značky
spotřební elektroniky z oblasti audio video zařízení. Výrobky jsou distribuovány přes všechny
kanály audio a video techniky od nezávislých hi-fi studií, prodejců profi techniky a regionálních
prodejen elektro přes velkoobchody, instalační firmy a architekty až po řetězce elektro prodejen
a seriózních online prodejců.
Vzhledem k tomu, že v České Republice Ketos nebude realizovat maloobchodní prodej ani instalace na míru, hledá ve všech relevantních kanálech spolehlivé vybrané partnery, kteří budou
na úrovni reprezentovat jednotlivé značky a dodávat produkty spotřebitelům. Ketos nabídne
obchodním partnerům kvalitní produkty s plnou prodejní a technickou podporou.
Sídlo a logistické centrum Ketos Smart Media se nachází v budově společnosti Tescoma v Nupakách č. 155. Zboží se bude partnerům dodávat z českého nebo slovenského logistického centra
a bude v co nejširším sortimentu na skladě, aby bylo možné realizovat dodávky partnerům do
48 hodin.
Styk s partnery v České republice bude mít od 1. 2. 2015 na starosti p. Ivan Trachta, který má
dlouholeté zkušenosti v oblasti spotřební elektroniky. Do té doby komunikaci s partnery zabezpečí obchodní oddělení ve Slovenské republice. Obchodní oddělení má k dispozici prezentační
prostory na Žitné ulici v Praze, kde je kromě vzorkovny i poslechová místnost.
V krátké době budou zprovozněny nové internetové stránky na adrese www.ketos.cz, které budou určeny pro Českou Republiku, a z kterých budeme směřovat objednávky na naše dostatečně zásobené regionální smluvní prodejce. Součástí portálu bude také B2B rozhraní včetně
objednávkového systému pro naše obchodní partnery.
Společnost Ketos Smart Media v České republice distribuuje produkty následujících značek.
DYNAUDIO
Po dlouholetém úspěchu značky Dynaudio na Slovenském trhu, se od 1. 1. 2015 společnost Ketos Smart Media, s. r. o., stává výhradním distributorem značky Dynaudio pro Českou Republiku.
Společnost Dynaudio již 37 let vyrábí špičkové reprosoustavy s autenticky věrným zvukem. Ultimativní měniče vlastní výroby jsou osazeny v masivních dřevěných ozvučnicích. Všechny reprosoustavy jsou navrhovány, vyráběny a montovány v Dánsku. Po mnoho let jsou reprosoustavy
Dynaudio etalonem věrnosti zvuku po celém světě. Nabízejí sortiment reprosoustav v cenovém
rozpětí od 16 000 Kč za pár až po absolutní high-end.
www.dynaudio.com
OCTAVE Audio
Elektronkové high-end zesilovače s neutrálním zvukem, moderní výbavou, prodlouženou životností elektronek a spolehlivostí rovnající se mnohým tranzistorovým zesilovačům. Navrhované
původním zakladatelem Andreasem Hofmannem a vyráběné v malé rodinné manufaktuře v Německu. Garantují pravou německou kvalitu, sami si vyrábí co nejvíce dílů, včetně transformátorů.
Technologie jako pomalý start a speciální ochrana vstupů a výstupů, spolehlivě chrání zesilovač
a výrazně prodlužují životnost elektronek. Zesilovače začínají v cenách od 100 000 Kč.
http://www.octave.de/
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BLUESOUND
Ketos je výhradním distributorem síťových přehrávačů digitální hudby s vysokým rozlišením
BLUESOUND. Nabízí 24 bitové streamery ve dvou barvách se skutečnou HiFi kvalitou zvuku.
Jsou kompatibilní s většinou v Čechách dostupných online hudebních služeb jako Spotify nebo
Deezer. V nabídce jsou modely určené pro rozšíření stávajícího hifi systému, model se zabudovaným zesilovačem, ke kterému stačí připojit libovolné reprosoustavy, samostatné bezdrátové
reproduktory se zabudovaným streamerem a také model s pevným diskem a mechanikou pro
archivaci CD disků. Ovládají se přes mobilní telefon nebo tablet, taktéž přes PC a Mac. Jako jeden z mála výrobců nabídne BLUESOUND již na jaře menu přehrávačů v českém a slovenském
jazyce. Funkcionalitu streamerů výrobce pravidelně rozšiřuje a aktualizuje. Bezdrátové přehrávače hudby ve vysokém rozlišení začínají na ceně 12 500 Kč.
http://www.bluesound.com/
FLEXSON
V portfoliu značek je i kompletní příslušenství značky Flexson, určené pro uchycení síťových
přehrávačů SONOS na stěnu, stojanů pro umístění na podlahu a barevných doplňků pro SONOS
přehrávače. Vzhledem k tomu, že přehrávače digitální hudby SONOS se dnes těší velké oblibě je
pro všechny SONOS prodejce příslušenství Flexson příjemnou možností pro rozšíření obchodních příležitostí. Výrobky SONOS společnost KETOS již teď s úspěchem distribuuje u vybraných
partnerů v České republice.
http://www.flexson.com/
HiFiMAN
High-End sluchátka pro audiofily s neutrálním, přesným zvukem a magnetoplanárními velkoplošními měniči, vyvíjené sluchátkovým guru Dr. Fangem v New Yorku. Kvůli své přesnosti jsou velmi
oblíbené mezi audiofily a mezi hudebníky. HiFiMAN nabízí rovněž tranzistorové a elektronkové
zesilovače pro sluchátka a přenosné přehrávače digitální hudby. Sluchátka do uší jsou v nabídce
od 2 750 Kč, náhlavní sluchátka od 6.900 Kč, přehrávače od 11 000 Kč a sluchátkové zesilovače
od 4 800 Kč.
http://hifiman.com/
ThinkSound
Řada hifi sluchátek v přístupné cenové kategorii s ozvučnicemi vyrobenými z dřeva. Při vývoji je
kladený velký důraz na kvalitu zvuku a přirozený hudební přednes. Více modelů získalo ocenění
v prestižních audio časopisech jako např. Stereophile, HiFiChoice nebo Mac World. Sluchátka
do uší jsou v nabídce od 2 200 Kč a náhlavní sluchátka od 8 300 Kč.
http://www.thinksound.com/
Urbanista
Je nová rychle rostoucí globální značka ze Švédska. Navrhuje a vyrábí výjimečně hrající sluchátka určené širokým masám spotřebitelů. Funkcionalistický moderní design pro aktivní životní
styl ve městě a velký výběr barev spolu s atraktivním balením charakterizují všechna sluchátka
Urbanista. Modely do uší začínají již na ceně 550 Kč, náhlavní modely pak od 1 090 Kč.
http://us.urbanista.com/
XLO
Tradiční značka špičkových hifi a highend kabelů s neutrálním zvukem vyrobená v Kanadě pro
ty nejnáročnejší klienty.
Použity jsou jen prémiové materiály, jako monokrystalická 6N bezoxidová měď se solid core
technologií, teflonové vzduchové dielektrikum a nemagnetické konektory. Propojovací audio kabely se pohybují v cenách od 4 900 Kč a reproduktorové kabely v cenách od 3 800 Kč za pár.
http://www.xloelectric.com/

Ultralink
Kvalitní audio video kabely v přijatelných cenách od sesterské značky XLO. Ultralink nabízí široký sortiment kabelů pro HD digitální obraz a zvuk v přijatelných cenách s moderním designem
pro současného spotřebitele. HDMI kabely jsou k dostání od 710 Kč.
http://ultralinkaccess.com/
HomeNet
Pro obchodní partnery, kteří provádějí instalace audio video systémů, nabízí společnost Ketos
pod značkou HomeNet vysoce kvalitní rebrandované kabely Belden za vynikající ceny. Díky objemovým slevám dokáže Ketos svým partnerům nabídnout nejlepší ceny na trhu. V sortimentu
jsou 4-žilové instalační reproduktorové kabely, širokopásmové koaxiální kabely v dvou rozměrech, symetrický mikro audio kabel a další typy.
LaunchPort
Vzhledem k tomu, že poslední dobou se pro ovládání elektronických systémů stále více používají
tablety iPad, nabízíme svým partnerům oblíbené nástěnné a stolní konzole LaunchPort, umožňující magnetické nabíjení tabletu.
http://www.launchport.com/
OPTOMA
Globální značka projektorů v přijatelných cenách. Ketos Smart Media distribuuje v České republice modely kategorie HomeCinema, navržené speciálně pro dedikovaná domácí kina. V současnosti jsou to modely HD91 a HD50.
http://www.optoma.cz/projectorapplication/Home_Entertainment
Společnost Ketos neustále pracuje na doplňování portfolia značek a produktů a jako distributor
nabízí obchodním partnerům co nejkomplexnější řešení.
O společnosti Ketos Smart Media, s. r. o.
Společnost Ketos Smart Media, s. r. o., sídlící v Nupakách u Prahy je dceřinnou společností Ketos, s. r. o., se sídlem v Bratislavě, která se již více než dvě desetiletí řadí mezi významné distributory spotřební elektroniky na Slovensku. Ketos Smart Media, s. r. o., byla založená v roce 2014
jako součást realizace expanze společnosti Ketos, s. r. o., do dalších zemí. Distribuuje audio
komponenty renomovaných světových značek, staví na dlouholetých zkušenostech, profesionálním přístupu, špičkových službách a dlouholetých vztazích se zákazníky. Orientuje se na kvalitní produkty a náročné partnery a klienty. Kromě produktů střední třídy se skvělým poměrem
ceny a výkonu, nabízí také exkluzivní značky nejvyšší třídy.
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