
JSME 100MEGA
Distributor, kterého to baví.

A toto je náš příběh...



SLOVY
ŘEDITELE
„Práce, která vás nebaví, vám nikdy nebude dávat 

smysl a nikdy nepřinese kýžené výsledky. Pro nás 

není naše práce jen byznysem, je zároveň posláním 

a naplňující činností. Tyto faktory výrazně přispěly 

k tomu, proč patříme mezi nejvyhledávanější 

distributory ICT v České republice. Své klientele 

nabízíme vstřícnost, neustále rozšiřující se 

portfolio a silnou marketingovou podporu značek. 

Naši klienti se na nás mohli spolehnout v minulosti 

a vědí, že budou moci i v budoucnosti. Jsme 

100MEGA, distributor, kterého to baví. Už krásných 

29 let.“

Martin Zavřel
CEO 100MEGA Distribution s.r.o.

„STOVKA“ V KOSTCE
Vždy a všude tvrdíme, že jsme distributor, kterého to baví. A je to tak. ICT distribuci máme v krvi. Naše 

pobočky v Brně, Praze, Ostravě, Českých Budějovicích a Bratislavě pokrývají jednu z největších sítí v České 

republice a na Slovensku. 

Svým zákazníkům nabízíme řadu obchodních činností, včetně služeb v oblasti logistiky, servisu, B2B, B2C 

a široké spektrum marketingových kanálů. Naše portfolio čítá více než 33 000 produktů. Nestavíme pouze na 

tradici. Vždy jsme aktuální, hledíme dopředu a reagujeme na změny a požadavky trhu.

Jsme výrobcem HAL3000 – jedné z největších tuzemských značek počítačových sestav a hlavního partnera 

Mistrovství ČR v počítačových hrách. Esport je odvětví, kterému fandíme a aktivně podporujeme jeho růst.

Své služby jsme spojením se společnostmi i4wifi a ASM v roce 2018 rozšířili o specializovanou distribuci 

a služby pro komplexní telekomunikační systémy. 

Ucelenost služeb, profesionalita a odbornost jsou alfou a omegou naší činnosti. Při své práci hledíme na 

tradici, a zároveň se nebojíme pouštět do nových věcí.



100MEGA FAKTŮ

100MEGA ČÍSEL

• B2B portál – díky neustálému kontaktu s vámi víme, co hledáte, očekáváte a potřebujete. 

Náš e-shop je součástí rozsáhlého B2B (a B2C) portálu, který sami vyvíjíme podle vašich 

aktuálních požadavků. Velmi pokročilé filtrování pro maximální pohodlí vašeho nákupu 

a přísná bezpečnostní pravidla jsou samozřejmostí. Vývoj naší platformy nikdy nekonči, 

neustále ho přizpůsobujeme a vylepšujeme podle vás a pro vás.

• In-house marketingová agentura – veškerý marketing provádíme přímo u nás. Zaručujeme 

tak efektivní komunikaci, nižší náklady a neustále se rozšiřující spektrum marketingových 

činností.

• Moderní logistika – disponujeme vlastními sklady o rozloze několika stovek metrů 

čtverečných. Naši partneři obdrží zboží do 24 hodin, zároveň nabízíme i osobní odběr zboží 

ještě týž den.

• Kvalitní a vždy dostupné informace – o náš e-shop se stará oddělení technické podpory, 

které udržuje popisky a fotografie produktů stále aktuální. E-shop umožňuje pokročilé 

způsoby filtrace pro pohodlné vyhledávání.

• Vlastní B2C řešení – jako službu nabízíme partnerům náš B2C e-shop pro zajištění 

komplexního zprostředkování zboží jejich koncovým zákazníkům.

33 000+ produktů

30 let zkušeností

5 vlastních značek

90+ značek v distribuci

100+ značek v subdistribuci

240 000+ vyrobených a prodaných PC

160+ odborníků/zaměstnanců

135 000 000 USD roční obrat
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HAL3000

HRAJ JAKO VÍTĚZ

Počítačům a gamingu rozumíme. Zejména proto, že jsme 

sami fanoušci. Naše značka počítačů HAL3000 si v  roce 

2001 dala za úkol dodávat spolehlivé, otestované a precizně 

navržené sestavy napříč celým zákaznickým spektrem. Vyrábíme pro vás sestavy kancelářské i hi-end gaming 

stroje, které se navíc pyšní přídomkem MČR. Jsme totiž hlavním partnerem Mistrovství ČR v počítačových hrách 

a každoročně dodáváme na tuto největší e-sport událost stovky sestav.

Značka má pravidelnou publicitu v odborných periodikách, televizi a sociálních sítích.

V posledních letech jsme s HAL3000 navázali spolupráci s několika vlivnými youtubery a influencery z České 

republiky, kteří pomáhají šířit naši elementární myšlenku a poslání – HRÁT JAKO VÍTĚZ.

Esport vnímáme jako moderní a aktuální odvětví, které si zaslouží velkou pozornost. Prostřednictvím značky 

HAL3000 přispíváme k rozvoji a podpoře tuzemské esport scény již od roku 2012. A to jako generální partner 

největší akce tohoto druhu na našem území – Mistrovství České republiky v počítačových hrách – pořádané 

agenturou PLAYzone.

HAL3000 dodává každý rok na tuto událost stovky počítačových sestav a provozuje zde i vlastní herní zónu. MČR 

se může pyšnit návštěvností přesahující 50 000 fanoušků her, esportu a digitální zábavy obecně.

Díky této spolupráci uvádí HAL3000 každoročně novou sérii herních počítačových sestav s označením a logem 

MČR. Jedná se o prémiové stroje, které se v rukou ostřílených hráčů stávají smrtící zbraní na poli profesionálních 

online utkání.





SPOJENÝMI SILAMI
S růstem 100MEGA přicházely a stále přicházejí nové výzvy. V roce 2018 tak došlo k důležitému milníku v historii 

společnosti. „Stovka“ spojila své síly se dvěma etablovanými, úzce specializovanými společnostmi.

ASM
Naší vizí bylo vybudovat distribuci s přidanou hodnotou v podobě komplexních předprodejních a poprodejních 

služeb. Spojení se společností ASM bylo tedy logickým krokem. ASM od roku 1991 platí za profesionály na poli 

dovozu a distribuce technologií pro platformy datových a komunikačních sítí. Fúzí se společností 100MEGA 

rozšířila ASM své portfolio a 100MEGA nabídku svých služeb.

i4wifi  
Odbornost, profesionalita, kvanta předaných zkušeností a poznatků. Společnost i4wifi je od roku 2003 

velkoobchodním distributorem bezdrátových, metalických i optických spojů. Pořádá pravidelná školení nejen na 

systém RouterOS Mikrotik nebo Ubiquiti či GPON, ale také za dlouhá léta proškolila již 7000 IT specialistů. Svým 

zákazníkům poskytuje technickou podporu zejména na nastavení RouterOS Mikrotik. Za 15 let se naši kolegové 

nesetkali s požadavkem, který by nezvládli nastavit a vyřešit, a i díky tomu jsou na technickou podporu i4wifi 

skvělé reference.

A JAK JDE ČAS…
Tady končí naše představení, ale zdaleka tu nekončí náš příběh. Jeho součástí se totiž můžete stát i vy!

Prodávejte s námi více než 33 000 produktů mnoha prestižních značek. Využijte služeb naší propracované 

logistiky a skladů v Praze a Brně. Podpoříme váš prodej zajímavými promoakcemi a dárky za nákupy, a navíc vám 

nabízíme vlastní B2C řešení ve formě takřka bezobslužného e-shopu.

Pojďte do toho s námi! 



ZNAČKY V NAŠEM PORTFOLIU
 AB Com 
 ACAR 
 ACER 
 ADATA 
 AEG 
 AirLive (OvisLink) 
 AIRPHO 
 AKASA 
 ALCATEL 
 ALMA 
 AMAZON 
 AMD 
 AMIKO 
 AOC 
 APACER 
 APC 
 APPLE 
 AROZZI 
 ASROCK 
 ASUS 
 ASUSTOR 
 AVERMEDIA 
 AVETECH (AT) 
 AVG Technologies 
 BANG & OLUFSEN 
 BE QUIET 
 BEATS 
 BELDEN 
 BENQ 
 BROTHER 
 C.P.A. 
 CAMBIUM 
 CANON 
 CARSPA 
 CATERPILLAR 
 CEL-TEC 
 CISCO 
 COLORWAY 
 COVER IT 
 CREATIVE 
 CRONO 
 CRUCIAL 
 DAHUA TECHNOLOGY 
 DELL 
 DICOTA 
 DOOGEE 
 EATON 
 ELCOM 
 ELEKTROBOCK 
 ELITE SCREENS 

 ENERGIZER 
 EPsolar 
 EPSON 
 ESET 
 ESPERANZA 
 EUROCASE 
 EVGA 
 FELLOWES 
 Fenda F&D
 FIAMM 
 FITBIT 
 FORTRON 
 FUKAWA 
 G21 
 GARMIN 
 GEMBIRD 
 GENIUS 
 GIGABYTE 
 GOOGLE 
 GOOWEI ENERGY 
 GP 
 GRANDSTREAM 
 GUNNAR 
 GWL/POWER 
 HAL3000 
 HAMA 
 HELMER 
 Hikvision 
 HIKVISION HIWATCH 
 HITACHI 
 HONEYWELL 
 HP 
 HSM 
 HTC 
 HUAWEI 
 HWG 
 CHERRY 
 CHIEFTEC 
 IGET 
 IMMAX 
 INTEL 
 IRIS 
 I-TEC 
 JABRA 
 JRC 
 Kaspersky 
 KATVR 
 KINGSTON 
 KONICA 
 KOUWEL 
 KYOCERA 

 LENOVO 
 LG 
 LOGITECH 
 MAXXO 
 MEANWELL 
 MHPower 
 MICRONICS 
 MICROSOFT 
 MIKROTIK 
 MIMOSA NETWORKS 
 MINOLTA 
 MOTOROLA 
 MSI 
 MYPHONE 
 NAVITEL 
 NEDIS 
 NETIS 
 NET-X 
 N-GEAR 
 NGS 
 NOCTUA 
 NOKIA 
 NZXT 
 OCZ 
 OKI 
 PANASONIC 
 PATONA 
 PATRIOT 
 PC Engines 
 PHILIPS 
 PIONEER 
 PLANET 
 POCKETBOOK 
 PORTE 
 PremiumCord 
 PRINTLINE 
 Q-NAP 
 RAPOO 
 REMAX 
 REMOSKA 
 RF ELEMENTS 
 ROLLEI 
 SAMSUNG 
 SANDISK 
 SAPPHIRE TECH. 
 SCANPART 
 SEAGATE 
 SEASONIC 
 SHARKOON 
 SIEMENS GIGASET 
 SIKLU 

 SILENTIUM PC 
 SLUBAN 
 SMIT 
 SOLARIX 
 SONY 
 SOUNDMASTER 
 STRONG 
 STYGIAN 
 SUNNE 
 SUNNY 
 SUPERMICRO 
 SWISSTEN 
 SYNOLOGY 
 TAMRON 
 TELEFONICA O2 
 Telenco 
 TELTONIKA 
 TESLA 
 TESORO 
 THOMSON 
 THRUSTMASTER 
 TINYCONTROL 
 TOPCOM 
 TOSHIBA 
 TP-LINK 
 TRITON 
 TRIXLINE 
 TRUST 
 TRX 
 UBIQUITI NETWORKS 
 UMAX 
 VERBATIM 
 VIEWSONIC 
 VIVAX 
 VIVOTEK 
 WaveRF 
 WESTERN DIGITAL 
 XEROX 
 XEROX ALTERNATIVA 
 XIAOMI 
 XPRINTER 
 XtendLan 
 YEALINK 
 ZALMAN 
 ZIRCON 
 ZOWIE 
 ZYXEL 
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Praha

České
Budějovice

Ostrava

Bratislava

Brno

K Hrušovu 292/4, 102 00 Praha 10
Terronská 876/68, Praha 6 – Bubeneč

PRAHA

100MEGA Distribution s.r.o.
Železná 7, č.p. 681 (bývalá Kšírova 118a)
619 00 Brno

CENTRÁLA BRNO

Nádražní 923/118, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava
OSTRAVA

Staroměstská 1, 370 04 České Budějovice
ČESKÉ BUDĚJOVICE

Estónska 43, 821 07 Bratislava
BRATISLAVA (Slovensko)

KONTAKTUJTE NÁS

www.100mega.cz
www.100mega.sk
www.HAL3000.cz
www.digitor.cz
www.heartofgamers.cz
www.heartofgamers.com
www.asm.cz
www.asm.sk
www.i4wifi .cz
www.i4wifi .com


