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Информация за фирмата: 

 

Комел Софт Мултимедия ЕООД e българска фирма, основана в София през 1991 г. 

Като един от първите български доставчици на компютърни компоненти, аксесоари, 
консумативи и цялостни решения, ние предлагаме на клиентите си най-авангардните 
продукти от IT пазара. Залагаме на богатото разнообразие, качеството, близкия 
контакт с клиентите и популяризирането на необичайни артикули, които рядко 
можете да откриете на друго място. 

Нестандартни продукти и мултимедийни забавления - това са водещите принципи в 
подбора на стоките, на които залагаме: 

 През далечната 2000 г. Комел Софт първа предложи на българския пазар 
компютърната система за видеонаблюдение на GeoVision Inc. - различно 
от всички налични до момента охранителни решения, позволяващо да се 
възползвате от пълните възможности на компютъра като интелигентна система 
за защита на офиса и дома. Сега на пазара присъства множество алтернативи, 
но GeoVision си остава популярен избор с отлични възможности. За повече 
информация, постете сайта на Комел Софт Секюрити ЕООД. Комел Софт 
Секюрити е специализирана в инженеринга и внедряването на системи за 
видеонаблюдение, контрол на достъпа и работното време, структурно 
окабеляване... 
 

 Безжичните мрежови продукти са друга част от пазара, съществуването на 
която ние провокирахме преди почти 10 години. Linksys WAP11 беше първата 
достъпна за потребителя безжична входна точка на българския пазар и даде 
началото на бурното развитие на пазара на безжични устройства, на който се 
радваме сега. Комел Софт Мултимедия е официален дистрибутор за 
България на Cisco-Linksys LLC, а безжичните продукти на компанията 
продължават да бъдат водеща марка на световния пазар. За новини и събития 
свързани с продуктите на Linksys, посетете нашия неофициален дневник - 
http://www.linksys.bg 
 

 Швейцарската компания Rotronic Logistics AG е наш партньор от самото 
начало на дейността ни. Артикулите с търговската марка Roline Ви осигуряват 
дребните неща, без които никой не може - кабели, KVM превключватели, 
преходници, изключително разнообразие от SCSI решения - накратко 
висококачествени продукти за всяка ситуация. 

 За повече подробности - посетете http://www.roline.bg 

 ATEN International е водещия доставчик на KVM продукти в световен 
мащаб. Продуктите на фирмата се използват широко както в малки 
инсталации, така и в мащабни корпоративни конфигурации за централизирано 
управление на множество компютри. 

 За повече подробности - посетете http://www.aten.bg 

 Комел Софт доставя в България още продуктите на RaidSonic, германска 
компания производител на storage и мултимедийни продукти; Thecus - един от 
лидерите на пазара на NAS/RAID продукти; AverMedia - доставчик на ТВ 
тунери; Grandtec - видеоконвертори; IC Intracom 

 



Наши партньори са още компании като TRUST, iiyama, Saitek, Tucano, Vido, ELAN. 

Бизнес-партньорствата ни в България и чужбина ни позволява да поддържаме 
продуктова гама достигаща до 5000 артикула: завършени РС конфигурации, мрежови, 
продукти, системни компютърни компоненти, периферни устройства, консумативи и 
аксесоари, така че да сме способни да предложим точното решение по всяко време. 

Комел Софт Мултимедия разполага с 2 магазина, офис и складова база в София, 
развита дистрибуторска мрежа в големите градове на страната и самостоятелна 
сервизна база. 

 


