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Suntech o wynikach i 
strategii
2010-05-20 09:41 

W I kw. spółka uzyskała 2,2 mln zł przychodów. Zysk wyniósł 0,3 
mln zł, wobec 1 mln zł straty przed rokiem. 

W I kw. 2009 r. firma mia ła 

1,15 mln z ł przychodów. 

 

- Spółka w następnych krokach planuje dalej zwiększać wolumen sprzedaży, 

redukując jednocześnie jej koszty sta łe. W naszej strategii istotną rolę odgrywa 

również zwiększenie rentowności projektów i wdrożeń, i mamy na to kilka 

sposobów – mówi Piotr Saczuk, prezes Suntech.

Jedną z nich jest p łynne przejście z dotychczas sprzedawanych dużych systemów 

do wąskiego segmentu (bardzo d ługie procesy sprzedażowe, wysoka cena 

, rozbudowana funkcjonalność) do oferowania modularnych i konfigurowalnych 

systemów. Poza uproszczeniem procesu sprzedaży, pozwoli to na wejście z 

istniejącymi produktami w nowy segment: mniejszych operatorów, których rynek 

jest bardzo g łęboki, oraz innych branż, których us ługi mogą być modelowane i 

obs ługiwane przez rozwiązania Suntech.

Sposobem na obniżenie kosztów dotarcia i pozyskania kllienta jest rozpoczęta już 
współpraca z globalnymi sieciami dystrybucyjnymi, czyli w modelu 

sieci partnerów wspomaganych przez centralę.

Jak zapowiada Piotr Saczuk, spółka chce do końca II kwarta łu podpisać kontrakty 

w 100% zabezpieczające ca łoroczne koszty.

Suntech specjalizuje się w tworzeniu i wdrażaniu kompleksowych systemów 

informatycznych dedykowanych dla firm z sektora telekomunikacyjnego i 

bankowego 

.

KZ

Najnowsze informacje z rynku NewConnect co tydzień w twojej skrzynce: 
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ATONHT -2.66%

 

WALUTY

dolar +2.77%

 

euro +2.12%

 

frank +2.78%
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Suntech o wynikach i 
strategii
2010-05-20 09:41 

W I kw. spółka uzyskała 2,2 mln zł przychodów. Zysk wyniósł 0,3 
mln zł, wobec 1 mln zł straty przed rokiem. 

W I kw. 2009 r. firma mia ła 

1,15 mln z ł przychodów. 

 

- Spółka w następnych krokach planuje dalej zwiększać wolumen sprzedaży, 

redukując jednocześnie jej koszty sta łe. W naszej strategii istotną rolę odgrywa 

również zwiększenie rentowności projektów i wdrożeń, i mamy na to kilka 

sposobów – mówi Piotr Saczuk, prezes Suntech.

Jedną z nich jest p łynne przejście z dotychczas sprzedawanych dużych systemów 

do wąskiego segmentu (bardzo d ługie procesy sprzedażowe, wysoka cena 

, rozbudowana funkcjonalność) do oferowania modularnych i konfigurowalnych 

systemów. Poza uproszczeniem procesu sprzedaży, pozwoli to na wejście z 

istniejącymi produktami w nowy segment: mniejszych operatorów, których rynek 

jest bardzo g łęboki, oraz innych branż, których us ługi mogą być modelowane i 

obs ługiwane przez rozwiązania Suntech.

Sposobem na obniżenie kosztów dotarcia i pozyskania kllienta jest rozpoczęta już 
współpraca z globalnymi sieciami dystrybucyjnymi, czyli w modelu 

sieci partnerów wspomaganych przez centralę.

Jak zapowiada Piotr Saczuk, spółka chce do końca II kwarta łu podpisać kontrakty 

w 100% zabezpieczające ca łoroczne koszty.

Suntech specjalizuje się w tworzeniu i wdrażaniu kompleksowych systemów 

informatycznych dedykowanych dla firm z sektora telekomunikacyjnego i 

bankowego 

.

KZ

Najnowsze informacje z rynku NewConnect co tydzień w twojej skrzynce: 
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09:20 Quercus chętny na 
DWS TFI 

2010-05-19 ATC Cargo ma 
umowę z Imperial Tobacco 

2  
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2  
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wszystkie artykuły

Takiej emisji na NewConnect 
jeszcze nie było 

Lachowski ma pomysł na 
Meritum 

Veno na czarnej liście KNF 

Copernicus w czerwcu na 
NewConnect 

ATC Cargo ma umowę z 
Imperial Tobacco 

ATC Cargo ma umowę z 
Imperial Tobacco 

SERWIS

DODAJ NAS!

KOMUNIKATY EBI

 

Aktualne wydanie  

Archiwum 

Reklama 

PULS BIZNESU

TOP5 CZYTANYCH

24H TYDZIEŃ 

TOP5 KOMENTOWANYCH

24H TYDZIEŃ 

 

Ruch zagra w pucharach  

 

Akcje o największych obrotach  

 

Kto dał zarobić w kwietniu  

O nas

 

Kontakt

 

Konferencje

 

Reklama

 

Archiwum PB

 

E-wydanie

 

RSS

 

Regulamin

 

Pisz do nas: newconnect@pb.pl

  

http://www.pb.pl/
http://notowania.pb.pl/instrument/PL9999999565/ncindex
http://notowania.pb.pl/instrument/PLPLPGR00010
http://notowania.pb.pl/instrument/PLHLDPT00010
http://notowania.pb.pl/instrument/PLESTPT00026
http://notowania.pb.pl/instrument/PLNCLGM00014
http://notowania.pb.pl/instrument/PLEFCOM00019
http://notowania.pb.pl/
http://notowania.pb.pl/instrument/PLAGROM00013
http://notowania.pb.pl/instrument/PLSTARK00011
http://notowania.pb.pl/instrument/PLASTRO00013
http://notowania.pb.pl/instrument/PLVRTLV00019
http://notowania.pb.pl/instrument/PLDRD2400010
http://notowania.pb.pl/
http://notowania.pb.pl/instrument/PLERPLT00033
http://notowania.pb.pl/instrument/PLPROMT00014
http://notowania.pb.pl/instrument/PLMAXMS00010
http://notowania.pb.pl/instrument/PLEKEP000019
http://notowania.pb.pl/instrument/PLATNHT00014
http://notowania.pb.pl/
http://notowania.pb.pl/instrument/PBWALUSD
http://notowania.pb.pl/instrument/PBWALEUR
http://notowania.pb.pl/instrument/PBWALCHF
http://notowania.pb.pl/
http://newsletter.pb.pl/rules
http://doradca.pb.pl/
http://www.pb.pl/Default2.aspx?info=akcjainwestor
http://notowania.pb.pl/instrument/PBWALLPB
http://www.pb.pl/Default2.aspx?info=AkcjaInterwencja
http://www.pb.pl/Default2.aspx?Info=KasaUnia
http://www.pb.pl/Default2.aspx?Info=zlapkontrakt
http://www.pb.pl/Default2.aspx?Archive=1&Search=1&drpNewsTheme=BFA16DE3-7470-4BA6-9720-2D268F2F11EF
http://nieruchomosci.pb.pl/budownictwo
http://www.pb.pl/Default2.aspx?Archive=1&Search=1&drpNewsTheme=1D23D366-A041-4573-928F-A2D91205672B
http://www.pb.pl/Default2.aspx?Archive=1&Search=1&drpNewsTheme=3AEE1A7E-F969-4C49-B810-20FF4419D848
http://www.pb.pl/Default2.aspx?Archive=1&Search=1&drpNewsTheme=3DC34B47-CDAA-48CF-B338-FB04EF494DEC
http://www.pb.pl/Default2.aspx?Archive=1&Search=1&drpNewsTheme=D3020A34-35D8-458F-A3FA-8B913BFD9C1E
http://notowania.pb.pl/funds/
http://retailing.pb.pl/
http://www.pb.pl/Default2.aspx?Archive=1&Search=1&drpNewsTheme=836280DA-4DF0-4775-88C4-DE46B195BB29
http://kariera.pb.pl/2039400,10966,nasze-teksty-o-ludziach-sukcesu?ref=col1
http://makro.pb.pl/
http://www.pb.pl/Default2.aspx?Archive=1&Search=1&drpNewsTheme=383FF056-3EBC-416F-B61A-B985D388C44F
http://notowania.pb.pl/commodities/
http://logistyka.pb.pl/motoryzacja
http://nieruchomosci.pb.pl/
http://www.pb.pl/Default2.aspx?Archive=1&Search=1&drpNewsTheme=3398ECC5-ECFE-4930-B8A5-CEEF4320F158
http://www.pb.pl/Default2.aspx?Archive=1&Search=1&drpNewsTheme=550CAA13-127C-4834-924F-2F77834D86C6
http://kariera.pb.pl/
http://www.pb.pl/Default2.aspx?Archive=1&Search=1&drpNewsTheme=A8813E6B-2A3B-49CF-9CEA-A32F3474B475
http://www.pb.pl/Default2.aspx?Archive=1&Search=1&drpNewsTheme=E1613551-22EE-489A-9314-45ED58EFA9A9
http://samorzady.pb.pl/
http://www.pb.pl/Default2.aspx?Archive=1&Search=1&drpNewsTheme=D1DB4B91-C5C5-457C-A332-773117B4CEB3
http://www.pb.pl/Default2.aspx?Archive=1&Search=1&drpNewsTheme=21584C92-B0E0-43DA-98FA-D0A3266CE995
http://logistyka.pb.pl/
http://www.pb.pl/Default2.aspx?Archive=1&Search=1&drpNewsTheme=BCCAE301-D05B-465C-94C6-30C91C9542B6
http://www.pb.pl/Default2.aspx?Archive=1&Search=1&drpNewsTheme=F033894D-67EC-4AE9-8544-2EB7A3095824
http://www.pb.pl/Default2.aspx?Archive=1&Search=1&drpNewsTheme=A285DDA1-4A2A-4698-ABCA-6EE57277D74A
http://www.pb.pl/Default2.aspx?Archive=1&Search=1&drpNewsTheme=11AD489A-597F-4A65-A464-359727C0C988
http://www.pb.pl/Default2.aspx?Archive=1&Search=1&drpNewsTheme=53B14C4E-22B5-44A6-9F80-559AB2E9C7ED
http://kariera.pb.pl/
http://logistyka.pb.pl/
http://nieruchomosci.pb.pl/
http://retailing.pb.pl/
http://samorzady.pb.pl/
http://makro.pb.pl/
http://eurokasa.pb.pl/
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Ustawienia%20lokalne/Temp/aa657329e17f62c054815e21d83616fc_1.tmp/index.html#
http://www.pb.pl/
http://notowania.pb.pl/
http://www.gazele.pl/
http://newsletter.pb.pl/
http://blog.pb.pl/
http://forum.pb.pl/
http://newconnect.pb.pl/rss
http://newconnect.pb.pl/
http://notowania.pb.pl/stocktable/01S
http://newconnect.pb.pl/debiut
http://newconnect.pb.pl/wdrodze
http://newconnect.pb.pl/autoryzaowany
http://newconnect.pb.pl/spolka
http://newconnect.pb.pl/wiescizfirm
javascript:history.go(-1);
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Ustawienia%20lokalne/Temp/aa657329e17f62c054815e21d83616fc_1.tmp/index.html#
javascript:window.print();
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:history.go(-1);
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Ustawienia%20lokalne/Temp/aa657329e17f62c054815e21d83616fc_1.tmp/index.html#
javascript:window.print();
http://www.pb.pl/forum/Default.aspx?page=register&rules=1
http://newconnect.pb.pl/2098280,13596,suntech-o-wynikach-i-strategii?ref=col3
http://newconnect.pb.pl/2098275,37554,pierwszy-autoryzowany-doradca-z-czech?ref=col3
http://newconnect.pb.pl/2098268,69561,veno-na-czarnej-liscie-knf?ref=col3
http://newconnect.pb.pl/2098263,27818,quercus-chetny-na-dws-tfi?ref=col3
http://newconnect.pb.pl/2097863,30268,atc-cargo-ma-umowe-z-imperial-tobacco?ref=col3
http://newconnect.pb.pl/2097847,25443,takiej-emisji-na-newconnect-jeszcze-nie-bylo?ref=col3
http://newconnect.pb.pl/2097842,54982,copernicus-w-czerwcu-na-newconnect?ref=col3
http://newconnect.pb.pl/2097801,75805,lachowski-ma-pomysl-na-meritum?ref=col3
http://newconnect.pb.pl/2097768,97507,nowy-wiceprezes-w-dent-a-medical?ref=col3
http://newconnect.pb.pl/2097765,82067,sfinsk-pozywa-rc-union?ref=col3
http://newconnect.pb.pl/2097763,93081,czlonek-rn-suntechu-sprzedal-akcje?ref=col3
http://newconnect.pb.pl/2097762,42700,prognozy-mery-na-lata-2010-2011?ref=col3
http://newconnect.pb.pl/s/851
http://www.pb.pl/Default2.aspx?Info=rss
http://pulsbiznesu.blip.pl/
http://youtube.com/pulsbiznesu
http://www.wykop.pl/polecamy/partner/8
http://www.facebook.com/pages/Puls-Biznesu/383296170843?ref=ts
http://newsletter.pb.pl/
http://m.pb.pl/
http://widgety.pb.pl/
http://newconnect.pb.pl/2098398,55689,uzyskanie-dostepu-do-systemu-ebi?ref=col3
http://newconnect.pb.pl/2098372,76340,otwarcie-lokalu-firmowego-spolki?ref=col3
http://newconnect.pb.pl/2098373,74954,zwolanie-zwyczajnego-walnego-zgromadzenia-akcjonariuszy-na-dzien-15-06-2010?ref=col3
http://newconnect.pb.pl/2098353,23646,zmiana-daty-przekazania-raportu-rocznego-spolki-symbio-polska-s-a-za-rok-2009?ref=col3
http://newconnect.pb.pl/2098336,41231,planowane-zmiany-statutu-podczas-zwz-w-dniu-30-06-2010?ref=col3
http://newconnect.pb.pl/2098337,71708,projekty-uchwal-na-zwyczajne-walne-zgromadzenie-pharmena-s-a?ref=col3
http://newconnect.pb.pl/2098326,66243,zmiana-terminu-zwolania-zwz?ref=col3
http://newconnect.pb.pl/2098327,19348,raport-roczny-za-rok-2009?ref=col3
http://newconnect.pb.pl/2098320,62012,korekta-raportu-za-i-kwartal-2010-roku?ref=col3
http://newconnect.pb.pl/2098313,89656,informacja-od-osob-zobowiazanych?ref=col3
http://newconnect.pb.pl/2098299,101008,ogloszenie-o-zwolaniu-zwyczajnego-walnego-zgromadzenia-akcjonariuszy-infosystems-s-a-wraz-z-projektami-uchwal?ref=col3
http://newconnect.pb.pl/2098295,26387,ogloszenie-o-zwolaniu-zwyczajnego-walnego-zgromadzenia-akcjonariuszy?ref=col3
http://newconnect.pb.pl/s/1391
http://bbp.pb.pl/PbCover.aspx
http://bbp.pb.pl/Issue.aspx
http://bbp.pb.pl/Archive.aspx
http://bbp.pb.pl/Reklama.aspx
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Ustawienia%20lokalne/Temp/aa657329e17f62c054815e21d83616fc_1.tmp/index.html#topreaded_45650_daily
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Ustawienia%20lokalne/Temp/aa657329e17f62c054815e21d83616fc_1.tmp/index.html#topreaded_45650_weekly
http://newconnect.pb.pl/2097847,25443,takiej-emisji-na-newconnect-jeszcze-nie-bylo?ref=col3
http://newconnect.pb.pl/2097801,75805,lachowski-ma-pomysl-na-meritum?ref=col3
http://newconnect.pb.pl/2098268,69561,veno-na-czarnej-liscie-knf?ref=col3
http://newconnect.pb.pl/2097842,54982,copernicus-w-czerwcu-na-newconnect?ref=col3
http://newconnect.pb.pl/2097863,30268,atc-cargo-ma-umowe-z-imperial-tobacco?ref=col3
http://newconnect.pb.pl/2094752,3624,akcje-kosztuja-4-grosze-bedzie-split?ref=col3
http://newconnect.pb.pl/2097847,25443,takiej-emisji-na-newconnect-jeszcze-nie-bylo?ref=col3
http://newconnect.pb.pl/2096658,71114,bioton-nawiazal-wspolprace-z-read-gene?ref=col3
http://newconnect.pb.pl/2097801,75805,lachowski-ma-pomysl-na-meritum?ref=col3
http://newconnect.pb.pl/2094821,96080,gpf-causa-byl-split-bedzie-resplit?ref=col3
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Ustawienia%20lokalne/Temp/aa657329e17f62c054815e21d83616fc_1.tmp/index.html#topcommented_36603_daily
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Ustawienia%20lokalne/Temp/aa657329e17f62c054815e21d83616fc_1.tmp/index.html#topcommented_36603_weekly
http://newconnect.pb.pl/2097863,30268,atc-cargo-ma-umowe-z-imperial-tobacco?ref=col3
http://newconnect.pb.pl/2094752,3624,akcje-kosztuja-4-grosze-bedzie-split?ref=col3
http://newconnect.pb.pl/2094825,76289,synopsis-polska-wkrotce-na-newconnect?ref=col3
http://newconnect.pb.pl/2097801,75805,lachowski-ma-pomysl-na-meritum?ref=col3
http://newconnect.pb.pl/2097847,25443,takiej-emisji-na-newconnect-jeszcze-nie-bylo?ref=col3
http://newconnect.pb.pl/2097863,30268,atc-cargo-ma-umowe-z-imperial-tobacco?ref=col3
http://newconnect.pb.pl/2096371,17994,ruch-zagra-w-pucharach?ref=col4
http://newconnect.pb.pl/2096371,17994,ruch-zagra-w-pucharach?ref=col4
http://newconnect.pb.pl/2092515,1539,akcje-o-najwiekszych-obrotach?ref=col4
http://newconnect.pb.pl/2092515,1539,akcje-o-najwiekszych-obrotach?ref=col4
http://newconnect.pb.pl/2090245,90106,kto-dal-zarobic-w-kwietniu?ref=col4
http://newconnect.pb.pl/2090245,90106,kto-dal-zarobic-w-kwietniu?ref=col4
http://bbp.pb.pl/Onas.aspx
http://bbp.pb.pl/Kontakt.aspx
http://bbp.pb.pl/Konferencje.aspx
http://bbp.pb.pl/Reklama.aspx
http://bbp.pb.pl/Archive.aspx
http://e.pb.pl/
http://www.pb.pl/Default2.aspx?Info=rss
http://www.pb.pl/Default2.aspx?Info=Teksty
mailto:newconnect@pb.pl
javascript:typeof%20bbt!='undefined'?void(bbt.bubble.hide()):void(0);
http://www.smartcontext.pl/
http://new.smartcontext.pl/core/ad_transaction?att=5&atd=685;8230692195674222913;3356781279554519567;1201;3296;89225;3435;1547029064721836066;150;1;6;2102371254&curl=http%3A%2F%2Fdelivery.way2traffic.com%2Fclick.php%3Fpc%3D201%26bn%3D406
javascript:typeof%20bbt!='undefined'?void(bbt.bubble.hide()):void(0);
http://www.smartcontext.pl/
http://new.smartcontext.pl/core/ad_transaction?att=5&atd=685;8230692195674222913;3356781279554519567;1201;1839;89292;3435;8450864974476155781;150;1;6;2567066456&curl=http%3A%2F%2Fdelivery.way2traffic.com%2Fclick.php%3Fpc%3D201%26bn%3D406
javascript:typeof%20bbt!='undefined'?void(bbt.bubble.hide()):void(0);
http://www.smartcontext.pl/
http://new.smartcontext.pl/core/ad_transaction?att=5&atd=685;8230692195674222913;3356781279554519567;1148;1842;86312;3335;6247077049572109523;180;1;6;1065244977&curl=http%3A%2F%2Fgde-default.hit.gemius.pl%2Fhitredir%2Fid%3D1_Xg9Gd4dz0ax1fEiuE6mKcVzdsgYgO_SwXyQCB75K..j7%2Fstparam%3Dvfntesqhsl%2Furl%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.mercedes-benz.pl%2Fcontent%2Fpoland%2Fmpc%2Fmpc_poland_website%2Fpl%2Fhome_mpc%2Fvan%2Fhome%2Fvans_world%2Fwhats_new%2FSprinter_special_model.html
javascript:typeof%20bbt!='undefined'?void(bbt.bubble.hide()):void(0);
http://www.smartcontext.pl/
http://new.smartcontext.pl/core/ad_transaction?att=5&atd=685;8230692195674222913;3356781279554519567;946;10910;73446;2879;2168974098008208752;36;1;6;1625806216&curl=http%3A%2F%2Fwww.globtrex.com
javascript:typeof%20bbt!='undefined'?void(bbt.bubble.hide()):void(0);
http://www.smartcontext.pl/
http://new.smartcontext.pl/core/ad_transaction?att=5&atd=685;8230692195674222913;3356781279554519567;1164;1452;87630;3425;5339205832929153508;14;1;3;1321415278&curl=http%3A%2F%2Fwww.axa-polska.pl%2Ftemplate%2Fmail%2CmailComposer.wm%2Fform%2Fmail%2C_forms%2CcampaignContact.wm%2Fnavi%2F40316

