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Penta kuruldu.

Bayi

Türkiye’nin bilgi ve iletişim  
teknolojileri sektöründe ilk B2B 

e-ticaret platformunu sundu.

1990

İlk büyük çaplı dağıtıcılık 
sözleşmesini

İmzaladı.

03

2005

Türkiye’nin 10 yıl içinde en 
hızlı büyüyen 4. şirketi 

oldu. 1 
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2008

Yıldız Holding
bünyesine katıldı.
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2011

Penta ve Mersa Sistem
Birleşti.
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2012

Alt Dağıtıcı

Gözde Girişim
tarafından satın alındı

Medyasoft, Ekip Elektronik, Beyaz İletişim
ve Sayısal Grafik’i satın aldı.

07

2014

"Bilgi ve iletişim teknolojileri ekipmanlarının 
toptan ticareti" kategorisinde, Türkiye’nin 

Lider Dijital Şirketi seçildi.2
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2015

Yaygın Dağıtıcı

Cirosu
3 milyar TL’yi aştı. 
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Katma Değerli Dağıtıcı

2018

Penta’nın yolculuğu
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Türkiye’nin katma değerli teknoloji dağıtıcısı

4,200+ aktif
müşteri

Yıllık 1,5M+ paket 
teslimatı

%85+ ertesi gün 
teslimat

40+ global marka 33.000+ fazla tekil 
noktaya teslimat

• Dağıtıcısı olduğumuz markaların büyüme stratejilerini anlayarak bu konuda yatırım yapmak.
• Sahip olduğumuz ürün gamını müşterilerimize uçtan uca çözümler sağlama amacıyla şekillendiriyoruz.
• Katma değerli kategori ve müşteri gruplarına yöneliyoruz.
• Tüm markalarda müşteri sayısı ve yaygınlık derinliğinde liderlik amacı ile ilerliyoruz.
• DMO partner seçimi ve ihtiyaca göre hizmetler sağlıyoruz.
• Kurumsal kanalda yatırımlar ve büyüme hedefleri : 2017 (28,5%) – 2018 (31,5%)

• Abonelik ve yazılım bazlı satışların payı şirket içerisinde artıyor.

• Dağıtım hizmetinin yanında eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları yapmak.
• 2017 – 2018 yılında düzenli yapılan toplam 300 webinar eğitimi

• Demo Merkezi ve Baskı Teknolojileri Demo Merkezi : 2017 ve 2018 yıllarında 500+ Demo ve Toplantı

• Yazılım eğitimleri (Yerinde ve uzaktan son kullanıcı ve iş ortağı eğitimleri)
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Türkiye’nin katma değerli teknoloji dağıtıcısı

4,200+ aktif
müşteri

Yıllık 1,5M+ paket 
teslimatı

%85+ ertesi gün 
teslimat

40+ global marka 33.000+ fazla tekil 
noktaya teslimat

• Daralan pazarlarda rekabet yerine alternatif ve yeni kanallarda iş geliştirmek.
• Yaygın kanalda büyüme : 2017 (15,9%) – 2018 (16,5%)

• Yeni eklenen firmalar : 2018 yılında 1004 yeni firma açıldı ve 12 milyon usd ciro kazandırıldı.
• Perakende odaklı ekibimizin yanında online işini sürekli geliştirmeye çalışıyoruz, entegrasyonlar bu çabamızın bir parçası.

• Müşterilerimize sadece bir tedarikçi olarak değil, ihtiyaçlarını anlayan iş ortağı gibi hizmet sunmak.
• 10’dan 10’a sevkiyat
• İstanbul’da günde 2 sevkiyat
• Penta Depom hizmeti
• Marketplace ve B2C entegrasyonları ile son kullanıcıya kadar hizmet
• Satış Öncesi Teknik Hizmetler
• Pazarlama Faaliyetleri
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Gartner tarafından 20 
Gartner Magic Quadrant
Raporunda pazar lideri
olarak kabul edilmiştir

#1
CI

#1
DEPOLAMA

#1
VERİ MERKEZİ
OTOMASYON

#1
PC

#1
BULUT

#1
SANALLAŞTIRMA

IDC'ye göre…
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Bir sonraki endüstriyel
devrimi biz 
gerçekleştireceğiz
Şimdi benzeri görülmemiş
bir değişim zamanı.

Her şeyi şimdi istiyor, her şeyin her yerde olmasını istiyoruz

Teknoloji, yaşam ve çalışma şekillerimizi değiştiriyor

Nesnelerin interneti her sektörün faaliyet gösterme şeklini 
dönüştürüyor
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Gelecek 15 yıl
İşletme odaklı

Bulut temelli uygulamalar

Bağlılık ve içgörü sistemleri

Veri ve analitik akışları

Her şeyin İnterneti

Geçen 15 yıl
Bilişim odaklı

Geleneksel uygulamalar

Kayıt sistemleri

İşlem verileri ve raporlar

İnternet

© Dell Technologies
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Bulut-temelli uygulamalara yatırım yapın

ZAMAN2000 2030
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Geleneksel
uygulamalar

Stratejik ortaklık önemlidir
“Yatırım” modu            

Dijital dönüşüm
“Optimizasyon” modu

Bilişim dönüşümü

Bulut-temelli
uygulamalar

© Dell Technologies
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Dijital Dönüşüm

Analytic Insights Drive 
New Functionality,

Which Drives New Data

Applications
Transform
Business 

Data Generated By
New Applications
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Dell Technologies tüm seviyelerde değer 
sunmaktadır
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