Biuromax – informacje o firmie.
Biuromax to pierwszy i jedyny w Polsce dystrybutor surowców do regeneracji dla największych
producentów w kraju i na świecie. Swoją działalność firma rozpoczęła w latach dziewięćdziesiątych
i pomimo wielu zmian w polskiej rzeczywistości i gospodarce - stała się prężnie rozwijającym
przedsiębiorstwem o ugruntowanej pozycji.
W roku 1989, kiedy powstała firma, szanse na własny biznes mógł mieć każdy, niestety nie każdy
tak konsekwentnie i wytrwale dążył do osiągnięcia sukcesu. Nie każdy potrafił docenić możliwości
rozwijającej się młodej polskiej gospodarki i jednocześnie ekspansywnie rozwijać się na rynkach
światowych. Biuromax wykorzystał tę szansę i dziś jest liderem w swojej branży.
Dynamiczny rozwój firma zawdzięcza nie tylko wieloletniemu doświadczeniu, ale przede wszystkim
współpracy z wyselekcjonowanymi producentami, szybkiej reakcji na zmieniający się rynek i
pojawiające się nowości. Znajomość branży i rynków zagranicznych pozwoliła firmie stworzyć
szeroką i konkurencyjną ofertę, a dzięki temu Biuromax może proponować klientom gamę
różnorodnych produktów i tym samym wiele alternatywnych rozwiązań. Firma posiada zarówno
oryginalne jak i alternatywne materiały eksploatacyjne do kopiarek, drukarek i urządzeń
wielofunkcyjnych oraz surowce i komponenty do regeneracji kartridży laserowych i atramentowych.
Jako jedyny w Polsce dystrybutor surowców do regeneracji, Biuromax współpracuje z wieloma
światowymi organizacjami działającymi na rzecz branży, m.in. ETIRA (EU), UKCRA (UK), CRRA
(CZ). Również w Polsce angażuje się i wspiera działalność producentów materiałów
regenerowanych. W listopadzie 2013 r. firma zorganizowała konferencję dla branży regeneratorów,
na której zostały poruszone bardzo istotne kwestie dotyczące przepisów regulujących prawo
dopuszczenia do przetargów publicznych regenerowanych materiałów eksploatacyjnych.
Zainicjowała również dyskusję o powołaniu polskiego stowarzyszenia lobbującego na rzecz
dopuszczenia kartridży regenerowanych do oferty zamówień publicznych i walczącego o wspólne
interesy.
Więcej informacji na ten temat: www.biuromax.com.pl/wiadomosci/konferencja-2013/
Od 2008 roku Biuromax należy do KIGEiT (Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i
Telekomunikacji), a w 2012 firma została przyjęta do grona organizacji ETIRA (European Toner &
Inkjet Remanufacturers Association).
Dewizą firmy i drogą do sukcesu są dobre partnerskie relacje w biznesie.
„Good Business is based on Strong Relationships”
Więcej informacji o Biuromax na www.biuromax.com.pl
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