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Dear partners,

100MEGA Distribution is one of the dynamic companies 

that flexibly react to the situation on the market, and 

continuously strengthen their position among the top 

ICT distributors operating in the Czech Republic. This 

success is based on the quality of our services and 

open communication with our partners. We try to meet 

the specific requirements of our clients, expand our 

portfolio, introduce new product brands to the market 

and continuously improve and develop HAL3000, the 

best-selling local desktop brand in both the Czech and 

Slovak Republic.  100MEGA Distribution is a company 

that you can rely on – today as well as in the future.

Vážení partneři,

společnost 100MEGA Distribution patří mezi dynamické 

firmy reagující na aktuální stav trhu, a tak si opět 

upevnila svou pozici mezi nejvyhledávanějšími 

distributory ICT v České republice. Tento úspěch 

vychází z kvalitně poskytovaných služeb a otevřené 

komunikace s partnery. Vycházíme vstříc specifickým 

požadavkům klientů, rozšiřujeme portfolio, přivádíme 

na trh nové značky produktů, soustavně pracujeme na 

dalším rozvoji nejprodávanější lokální značky stolních 

počítačů HAL3000, a to jak v České republice, tak i na 

Slovensku. 100MEGA Distribution je společnost, na niž 

se můžete spolehnout dnes i v budoucnosti.

 
Martin Zavřel

CEO 100MEGA Distribution s.r.o.

Kontakt / Contact: info@100mega.cz 

100MEGA Distribution Ltd. achieved ISO 9001:2000 standard. 

The quality certificate applies to the entire company and covers 

assembly and distribution of personal computers as well as customer 

service and distribution of computer components.

The ISO 9001:2000 audit was carried out by a renowned certification 

company BVQI. The certification is the result of a several months long 

process. During this period, the BVQI auditor focused on the company 

management, and analyzed the assembly process, service provision 

and customer support.

Společnost 100MEGA Distribution docílila standardu ISO 9001:2000. 

Certifikát kvality se vztahuje na celou společnost 

a pokrývá kompletaci, distribuci počítačů, servis a distribuci 

počítačových komponentů. Audit byl proveden uznávanou certifikační 

společností BVQI. Uznání standardu ISO 9001:2000 pro 100MEGA 

Distribution je výsledkem několikaměsíčního procesu. Během tohoto 

období auditor BVQI prošel management společnosti, výrobní proces, 

poskytování služeb a zákaznickou podporu.

Your ICT Distributor since 1991  
100MEGA Distribution is one of the largest distributors of 

ICT in the Czech Republic. The company is the largest 

domestic manufacturer of computers HAL3000 and 

offers a wide range of business activities, including 

logistic, services, B2B and B2C.

Váš Distributor ICT již od roku 1991 
100MEGA Distribution je jedním z největších distributorů 

výpočetní techniky v České republice. Společnost je 

největším tuzemským výrobcem počítačových sestav 

HAL3000 a nabízí celou řadu obchodních činností, 

včetně služeb v oblasti logistiky, servisu, B2B a B2C.
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INTRODUCTION
Broad Product Portfolio:
Our customers can find over 16,000 products in our 

portfolio, which are taken care of by more than 

16 Product Managers. In order to keep improving 

and expanding our portfolio, we regularly attend 

international fairs and exhibitions, such as CES in the US, 

CEBIT in Germany and Computex in Taiwan.

Personalized Approach:
We have a team of sales professionals, each of them 

being dedicated to one of our large B2B customers. 

Smaller customers can use our call center, and 

customers from other sales channels such as retail, etail, 

subdistribution and export can use the support of our 

specialized sales departments. Our sales departments 

have over 25 sales professionals, operating from the Brno 

headquarters as well as 4 other regional capital cities. 

This enables us to be flexible in communication with our 

customers, and to take a more personalized approach.

We meet our customers twice a year on our regular 

partnership meetings.

We Help Our Partners Sell:
We issue 2 catalogs a month for our partners´ end 

customers. Our partners can borrow the catalog goods 

to their store for free - for as long as the catalog is valid. 

Along with the goods, the partners always obtain the 

catalog lists of the particular products as well as a 

number of catalogs, posters and other POS materials. 

This way we make sure that our partners always have 

the current offer in stock and that the offer is high 

quality, sufficiently promoted and reasonably priced. 

Furthermore, if the product is not sold, the partners can 

always return it to us once the catalog validity period is 

over.   

High Quality Information:
Our technical support department takes care of our 

information system, making sure that all of the items 

we sell have perfect descriptions, photographs and 

parameters. This enables us to offer a high quality 

e-shop to your customers via which they can make 

orders at any time of the day. Our services also include 

the possibility of using a B2C e-shop via which our goods 

can be shipped from us directly to the end customer of 

our partner in the same way it is shipped by the partner.

Modern Logistics:
100 MEGA Distribution Ltd. operates from its own 

premises and has its own storage facility of several 

hundred square meters in area which can hold more 

than 3,000 pallet places. Smaller storage places are 

also located in other 4 cities - Plzeň, Prague, Ostrava 

and České Budějovice. For parcel delivery we use 

shipping services to make sure that our partners receive 

the goods no later than 24 hours after placing their 

order. In Prague and Brno we use courier services and 

thus we are able to deliver on the day of order. We are 

also happy when our partners pick up the goods by 

themselves. 

PŘEDSTAVENÍ
Bohaté portfolio produktů:
V naší nabídce najdou zákazníci přes 16 000 produktů, 

o které se stará více než 16 produktových manažerů. 

Pravidelně navštěvujeme mezinárodní veletrhy a výstavy, 

jako jsou například CES v USA, CEBIT v Německu nebo 

Computex na Tchaj-wanu, za účelem neustálého 

zdokonalování a rozšiřování našeho portfolia. 

Individuální přístup:
O naše partnery se stará tým obchodníků, kteří jsou 

jmenovitě přiděleni všem větším zákazníkům z kategorie 

B2B. Menším zákazníkům se věnuje naše call centrum 

a zákazníkům z ostatních prodejních kanálů, jako 

například retail, etail, subdistribuce a export, se věnují 

specializovaná obchodní oddělení. Dohromady mají 

všechna naše oddělení více než 25 obchodníků na 

centrále v Brně a v dalších čtyřech krajských městech.  

To zajišťuje pružnost a individuální přístup v komunikaci s 

našimi zákazníky. 

S našimi zákazníky se pravidelně scházíme 2x ročně 

na partnerských setkáních.

Pomáháme našim partnerům prodávat:
Každý měsíc vydáváme 2 katalogy pro koncové 

zákazníky našich partnerů. Zboží z těchto katalogů 

poskytujeme partnerům zdarma na zápůjčku na 

prodejnu po celou dobu platnosti katalogu. Zároveň 

s ním dostávají partneři katalogové listy jednotlivých 

produktů, katalogy samotné, plakáty a další POS 

materiály. Díky tomu mají partneři připravenou nabídku, 

která je dobře promovaná, kvalitní a cenově vyvážená, 

vždy skladem. Navíc, pokud zboží neprodají, mají 

možnost nám ho po skončení platnosti katalogu vrátit.  

Kvalitní informace:

O náš informační systém se stará oddělení technické 

podpory, které udržuje všechny položky s kvalitními 

popisy, fotografiemi a parametry. Díky tomu můžeme 

našim partnerům nabídnout kvalitní e-shop, přes který 

mohou uzavírat své objednávky po celý den. 

Jako službu navíc nabízíme i zprostředkování B2C 

e-shopu, díky kterému lze zajistit logistiku zboží od nás až 

ke koncovému zákazníkovi našeho partnera, jako by mu 

zboží posílal přímo on sám. 

Moderní logistika:

Firma 100MEGA Distribution s.r.o. sídlí ve své vlastní 

budově a má sklady o rozloze několika stovek metrů 

čtverečních, které pojmou více než 3000 paletových 

míst. Zároveň má menší sklady v dalších 4 městech, 

v Plzni, Praze, Ostravě a Českých Budějovicích. 

K doručování balíků používáme přepravní služby, 

a dokážeme tak zajistit, že partneři obdrží naše zboží 

nejpozději do 24 hodin po objednání. Navíc v Praze 

a Brně umíme díky kurýrní službě poslat zboží ještě týž 

den. Zároveň vždy rádi vítáme naše partnery, přijdou-li si 

vyzvednout zboží osobně.
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HAL3000

Počítačové sestavy HAL3000 vyrábíme nepřetržitě již 

od roku 2001, do roku 2017 se jich prodalo již více než 

280 000 kusů. 

Marketing HAL3000

Pro dokonalou podporu produktů HAL3000 věnujeme 

obchodním partnerům velkou marketingovou podporu 

v podobě POS a POP materiálů, letáků na prodejnu, pro 

jejich prodejny jsme připraveni dodat cedule, světelné 

konzole, samolepky a drobné marketingové předměty. 

K zajištění další podpory prodeje produktů HAL3000 

organizujeme speciální akce a motivační programy, 

každý měsíc vychází leták HALnews s prezentací 

novinek HAL3000 a akcí v sortimentu. Partneři si mohou 

zapůjčit počítačové sestavy HAL3000 na prodejnu 

pro předvádění a zkrácení dodací lhůty koncovým 

zákazníkům na minimum. V případě, že se zapůjčený 

produkt nepodaří prodat, existuje možnost bezplatného 

vrácení.  

HAL3000 v médiích

Produkty HAL3000 se pravidelně objevují v inzerci, 

recenzích a srovnávacích testech v nejčtenějších 

odborných i zájmových časopisech. Propagace 

HAL3000 zahrnuje pravidelné PR aktivity s výstupy 

v mainstreamových médiích včetně TV. 

Herní počítače značky HAL3000 jsou oficiálními počítači 

každoročního Mistrovství ČR v počítačových hrách 

a dlouhodobě podporují přední progamingové týmy.

Herní sestavy HAL3000 jsou konzultovány s TOP hráči na 

světové úrovni a testovány na nejnovějších hrách.

Setkání s HAL3000

Každoročně se koná jarní setkání s partnery HAL3000 

s názvem HALDAY, které je zaměřené především na 

produkty HAL3000 a komponenty. Účastníci se tu 

setkávají s nejnovějšími sestavami HAL3000, představují 

se hardwarové novinky světových výrobců. Pravidelné 

podzimní setkání se nazývá DEALERSDAY a je určeno pro 

všechny partnery 100MEGA Distribution s.r.o.

HAL3000

We have been manufacturing our HAL3000 computer 

sets since 2001. By 2017, over 280,000 of them have been 

sold. 

HAL3000 Marketing

We provide great marketing support to our sales 

partners, such as POS and POP materials, store leaflets; 

we can provide them with signs and banners, lighting 

consoles, stickers and small marketing articles. For further 

support of HAL 3000 products we also organize special 

events and motivation programs, and issue HALnews, 

a monthly leaflet presenting HAL3000 computers or 

components that are new or now in the sale. The 

HAL3000 computer sets can be borrowed by partner 

stores for demonstration purposes and to reduce the 

delivery time as much as possible. If the product is not 

sold, it can be returned by the store for free.  

HAL3000 in Media

HAL3000 products regularly appear in the 

advertisements, reviews and comparative product tests 

in the most popular professional and hobby magazines. 

HAL3000 promotion includes regular PR activities in the 

mainstream media, including television.

HAL3000 gaming computers are the official computers 

during the Czech Computer Games Championship and 

have been providing support to progaming teams for 

many years. 

HAL3000 gaming computer sets are developed and 

consulted with the world top players and tested on the 

newest computer games. 

HAL3000 Meetings
Every year there is a spring meeting with HAL3000 

partners called HALDAY, which focuses mainly on 

HAL3000 products and components. The meeting 

participants can see the latest HAL3000 sets here 

as well as the newest hardware of leading global 

manufacturers. There is also an annual autumn meeting 

called DEALERSDAY for all 1000MEGA Distribution Ltd. 

partners. 
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MOST IMPORTANT BRANDS IN PORTFOLIO 
/ VÝZNAMNÉ ZNAČKY V PORTFOLIU
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Babyboxy a 100MEGA Distribution s.r.o.

V listopadu 2005 se 100MEGA Distribution s.r.o. stala 

hlavním dárcem babyboxu v Nemocnici Milosrdných 

bratří v Brně. Díky tomu se stala významným partnerem 

projektu na záchranu dětí v České republice. Během 

fungování projektu babyboxů se společnost 100MEGA 

Distribution s.r.o. finančně několikrát podílela na jejich 

provozu a tato spolupráce potrvá i v budoucnu. 

100MEGA Distribution s.r.o. se rovněž stala hlavním 

dárcem několika dalších babyboxů v jiných městech 

České republiky, celkem jich funguje již 51 kusů. 

Za sedm let existence brněnského babyboxu díky němu 

vstoupilo do nového života jedenáct dětí. V říjnu 2012 

byl díky 100MEGA Distribution s.r.o. zprovozněn babybox 

nové generace namísto původního zařízení v Nemocnici 

Milosrdných bratří v Brně. Babyboxy nové generace 

pocházejí z dílny Zdeňka Juřici MONTEL v Náměšti nad 

Oslavou. Stará schránka babyboxu je pro zájemce 

umístěna k prohlédnutí ve vchodové hale společnosti 

100MEGA Distribution s.r.o.

 
Baby boxes 
and 100MEGA Distribution Ltd.

In November 2005, 100MEGA Distribution Ltd. became 

the major donor of a baby box in the Merciful Brothers´ 

Hospital in Brno. By doing so, the company became an 

important partner of a Czech life-saving project for little 

babies. Until now, the company has been supporting 

the project, and this financial support will also continue 

in the future. Furthermore, 100MEGA Distribution Ltd. has 

also become the major donor of baby boxes in several 

other Czech cities (by now there are 51 boxes all over 

the country).

The Brno BabyBox has been in use for seven years 

and so far it has saved the lives of eleven children. 

In October 2012, 100MEGA Distribution Ltd. helped to 

install a new-generation type of box which replaced the 

original device in the Merciful Brothers´ Hospital in Brno. 

The new-generation baby boxes are made in Zdenek 

Jurica´s workshop MONTEL in Namest nad Oslavou. The 

previously used device is now displayed in the lobby of 

100MEGA Distribution Ltd. for anyone who is interested 

to see it.  

Ludmila Mario Natálka Jakub Květa Eva

We Help / Pomáháme



> Branches / Pobočky 
 PRAHA 
 Lužná 591 
 160 00 Praha 6 
 tel./fax: +420 235 362 634

  OSTRAVA
 Nádražní 923/118
 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava
 tel./fax: +420 596 626 097

  ČESKÉ BUDĚJOVICE
 Staroměstská 1
 370 04 České Budějovice
 tel./fax: +420 387 225 573

 BRATISLAVA (Slovensko)
 Karadžičova 8/A
 821 08 Bratislava
 tel.: +421 775 855 657

> Headquarters / Centrála 
 100MEGA Distribution, s.r.o. 
 Železná 7, 619 00 Brno, Czech Republic 
 tel.: +420 548 220 077, fax: +420 548 220 070 
 e-mail: info@100mega.cz 
 www.100mega.cz

> Websites / Webové stránky
 www.100mega.cz | www.100mega.sk | www.HAL3000.cz | www.net-x.cz
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