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O NAS

Stawiamy na dynamiczny rozwój. Od 2009 roku nieustannie rozszerzamy obszar działania w branży IT. 

Oferując najlepsze na rynku oprogramowanie i narzędzia do budowy infrastruktury sieciowej i serwerowej, 

koncentrujemy się na sprawdzonych, prestiżowych markach.

Zadowolenie klientów to dla nas priorytet. Podnosząc kompetencje

i  dostarczając najwyższej klasy sprzęt w cenach dostosowanych

do rynku lokalnego, wspieramy pracę klientów z sektora komercyjnego, 

publicznego i  edukacyjnego.  Proponujemy rozwiązania m.in. Cisco, Dell, 

Fujitsu, HPE, Allied Telesis, IBM, Lenovo, Microsoft, Oracle, Symantec, 

Ubiquiti, VMware.

Niezawodne produkty, profesjonalne doradztwo oraz konkurencyjne 

ceny sprawiły, że nasza oferta cieszy się sporym zainteresowaniem także 

w oddziałach zagranicznych - w Niemczech, Rumunii, Bułgarii, Wielkiej 

Brytanii, Francji, Hiszpanii, Szwecji, Szwajcarii, Czechach

i we Włoszech.



11 spółek w Europie

38 krajów, w których prowadzimy sprzedaż

70 tys. produktów w ofercie

Senetic w liczbach
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Dynamika wzrostu przychodów (w mln złotych)



Adam Wawrzynek, Purchasing Specialist

Piotr Janicki, Demand Planning Coordinator



HISTORIA

II 2009

Powstanie spółki

GNC Sp. z o.o. Sp.k.

i otwarcie witryny

www.gnc.pl

IV 2013

Firma zatrudnia

50 pracownika

X 2009

Utworzenie pierwszych

zagranicznych serwisów

internetowych

spółki GNC

I 2010

Rozpoczęcie

działalności

w Wielkiej

Brytanii

VI 2010

Zmiana nazwy na Senetic

VIII 2011

Wygrany przetarg na 10 mln zł

na oprogramowanie dla ZUS

XII 2012

Przekroczenie granicy

100 mln zł przychodów

X 2011

Otrzymanie certyfikatu

ISO 9001:2008

II 2013

Wygrana w przetargu

na dostawę pakietów

oprogramowania

graficznego dla Centrum

Edukacji Nauczycieli

Szkół Artystycznych

w Warszawie

VI 2013

W kolejnym rankingu

ComputerWorld TOP200

jesteśmy już 74 firmą IT w Polsce

V 2010

Do firmy dołącza

10 pracownik

VI 2012

Zdobycie 106 miejsca w rankingu

największych polskich firm IT

Computerworld TOP200

Wejście na rynek rumuński

III 2011

Podyktowana dynamicznym

rozwojem zmiana siedziby

na większą, mieszczącą się przy

ul. Kościuszki w Katowicach



VII 2013

Powstanie siedziby

w Hiszpanii

III 2014

Konsekwentna realizacja

polityki ekspansywnej

przekłada się na

rozpoczęcie działalności

na rynku francuskim

VI 2014

Powierzchnia magazynu przekracza 1000 m2 

Zmiana formy prawnej na spółkę akcyjną

Dynamiczny rozwój sprawia, że w kolejnym rankingu

Computerworld TOP200 osiągamy 42 pozycję

XI 2014

Uzyskanie statusu VMware Premier Partner

Ugruntowanie silnej pozycji na europejskim

rynku przez zwiększenie liczby spółek o Włochy

I 2015

Uzyskanie statusu

Dell Preferred

Partner

III 2015

Wejście na złoty

poziom partnerstwa

z firmą Oracle

X 2013

Firma rozszerza

swój zasięg o rynek

bułgarski, tworząc

tam kolejną spółkę

IV 2014

Liczba pracowników

wzrasta do 80

IX 2014

Wejście na rynek

niemiecki

XII 2014

Osiągnięcie 8 miejsca w województwie

śląskim i 61 w skali kraju w rankingu

dynamicznie rozwijających się firm

Gazele Biznesu

II 2015

Zdobycie aż w 16 obszarach

działalności tytułu „Złoty

Certyfikowany Partner

Microsoft”

IV 2015

Otwarcie spółek

w Szwajcarii i Szwecji

VIII 2016

Senetic Direct Partnerem

Microsoft w programie

Cloud Solution Provider

IX 2015

Zdobycie tytułu National Champion

w zestawieniu European Business

Awards

Otrzymanie europejskiego znaku

jakości Trusted Shops

VII 2016

W najnowszej edycji rankingu

Computerworld TOP200 nasz

przychód osiąga już 257 mln zł

IX 2016

Rozpoczęcie działalności

w Czechach



ZAUFALI NAM

Od wielu lat z powodzeniem dostarczamy 

rozwiązania najwyższej jakości w najniższych 

cenach. Znajomość wszystkich sektorów 

dystrybucji - komercyjnego, publicznego

oraz edukacyjnego - pozwala nam

na dopasowanie oferty do konkretnych potrzeb 

danej organizacji.

Wśród naszych klientów są m.in. ministerstwa, agencje państwowe, sądy, 

firmy z sektora MSP, duże przedsiębiorstwa, urzędy miejskie, urzędy 

skarbowe, instytuty naukowe i najlepsze uczelnie w Polsce.

Inwestując w ambitny i kompetentny zespół, zapewniamy kompleksową 

pomoc i fachowe porady w zakresie oferowanego asortymentu. Dbamy

o to, by współpraca opierała się na zaufaniu, rzetelności i zaangażowaniu.

Karolina Król

Microsoft Cloud Solutions Specialist



WYRÓŻNIENIA

Co roku zajmujemy wysokie pozycje w zestawieniu Computerworld 

TOP200. Na liście Gazele Biznesu, prezentującej dynamicznie

rozwijające się małe i średnie firmy, uzyskaliśmy 8 miejsce

w województwie śląskim i 61 w skali kraju. W raporcie Teleinfo 500, 

prezentującym 500 liderów z branży informatycznej

i telekomunikacyjnej, osiągnęliśmy 54 pozycję. Wyróżniono nas również 

wśród największych polskich przedsiębiorstw wg „Rzeczpospolitej”.

W 2015 roku zdobyliśmy tytuł National Champion w zestawieniu 

European Business Awards. Przyznano nam również europejski znak 

jakości Trusted Shops.  

Posiadamy certyfikat potwierdzający zgodność systemu zarządzania

z wymaganiami normy ISO 9001:2008 w zakresie sprzedaży rozwiązań 

IT oraz Złoty Certyfikat Wiarygodności Biznesowej.

Poziom naszych kwalifikacji został doceniony

w wielu branżowych rankingach.

TOP 200



PARTNERZY

Zdobywając kolejne umiejętności w zakresie oferowanych produktów,

w aż 16 obszarach naszej działalności otrzymaliśmy tytuł „Złoty

Certyfikowany Partner Microsoft”. Posiadamy też status Direct 

Partnera Microsoft w programie Cloud Solution Provider. Koncentrując 

się na podnoszeniu kwalifikacji i najwyższym poziomie obsługi, 

uzyskaliśmy również tytuł VMware Premier Partner oraz Dell 

Preferred Partner.

Jesteśmy też oficjalnym partnerem Fujitsu, Ubiquiti, Veeam, Allied 

Telesis, Mikrotik, Jabra czy Symantec. Dzięki wyróżnieniom usługi 

oferowane są na jeszcze wyższym poziomie. Ma to również 

odzwierciedlenie w konkurencyjnych cenach, pozwalających klientom

na zaopatrywanie się w najlepsze produkty na rynku.

Reseller

Reseller



PORTFOLIO

Nasza oferta obejmuje najlepsze, sprawdzone 

produkty marek cieszących się zaufaniem wśród 

klientów. Jako wiodący dostawca innowacyjnych 

rozwiązań IT stale poszerzamy nasze portfolio, 

oferując odbiorcom najnowsze narzędzia pracy.

Leszek Góras, Purchasing Specialist

Marcin Misiura, Sales Manager



m.in. routerów, przełączników, kontrolerów, punktów dostępowych, 

firewalli i systemów bezprzewodowych marek Cisco, HPE, Ubiquiti, 

Dell, Juniper, MikroTik, TP-LINK, Netgear, Interline, Totolink

oraz Allied Telesis.

marek HP, Dell, Fujitsu oraz Lenovo. Proponujemy także monitory, 

drukarki, projektory i telefony IP wraz z akcesoriami. Korzystny stosunek 

ceny do jakości pozwala cieszyć się profesjonalnymi rozwiązaniami 

zarówno w większych, jak i mniejszych firmach.

HPE, Cisco, IBM, Dell, Fujitsu, Lenovo, HGST, Western Digital, Seagate, 

QNAP, Synology i Supermicro. W naszej ofercie dostępne są również 

rozwiązania storage’owe i backupowe tych vendorów.

Proponujemy rozwiązania serwerowe

Zapewniamy szeroki wybór urządzeń sieciowych

Posiadamy w ofercie laptopy i stacje robocze

®



firm Microsoft, VMware, Veeam, Oracle, Red Hat i Autodesk.

W naszym asortymencie jest m.in. elastyczna platforma Azure

umożliwiająca  szybkie tworzenie, wdrażanie i zarządzanie

rozwiązaniami chmurowymi oraz zbiór aplikacji i usług Office 365.

APC, AEG i Legrand. Zapewniamy szeroki wybór produktów

odpowiedzialnych za niezawodną ochronę, gwarantującą stabilną

i bezpieczną pracę.

na najwyższym poziomie. Proponujemy rozwiązania firm Eset,

Kaspersky, McAfee i Veritas. Dobór odpowiedniego dla danego sektora 

modelu pozwala na optymalne, kompleksowe zabezpieczenie.

Dostarczamy oprogramowanie

Oferujemy systemy zasilania awaryjnego

Dbamy o bezpieczeństwo



WSPÓŁPRACA

Łącząc potrzeby nawet najmniejszych

podmiotów z bogatą ofertą największych

światowych producentów, integrujemy rynek IT 

w Europie i usprawniamy przepływ

nowoczesnych rozwiązań.

Rozszerzając obszar działania, staramy się przełożyć wypracowane 

relacje, sieć kontaktów oraz wiążące się z tym korzyści na zadowolenie 

klientów. Każdy z nich jest dla nas równie ważny, niezależnie od rozmiaru 

i potrzeb biznesowych. 

Uczestnicząc w dynamicznym procesie przeobrażania się rynku nowych 

technologii, organizujemy konferencje i szkolenia, umożliwiające

wymianę doświadczeń oraz poznanie innowacyjnych produktów i usług.

Od lewej:

Jacek Kowalczyk, COO

Marcin Białożyt, CEO



KONTAKT

Senetic SA

ul. Kościuszki 227

40-600 Katowice

Polska  

Tel.: +48 32 420 92 00

Faks: +48 32 420 92 01

E-mail: info@senetic.pl

On-line: www.senetic.pl



www.senetic.pl


