O nas
Wizja
Proshop a/s chciałby zostać preferowanym dostawcą elektroniki w Polsce. Chcemy być znani z dostarczania tanich produktów o wysokiej jakości i jednocześnie
pozostawiać u naszych klientów dobre wrażenie z zakupów.

Misja
Proshop ma dostęp online do ponad 100 000 różnych produktów, które w każdej chwili możemy wprowadzić na naszej platformie transakcyjnej. Postawiliśmy sobie za
zadanie zaprezentowanie naszym klientom najbardziej atrakcyjnych części tego asortymentu, abyśmy byli pewni, że zawsze będziemy w stanie oferować najbardziej
pożądane produkty, zarówno pod względem ceny, jak i jakości.

Cele
Poul Thyregod wraz z 3 partnerami założył firmę Proshop a/s w roku 1995. Proshop a/s rozpoczął swoją działalność jako sklep detaliczny w zakresie sprzedaży
produktów multimedialnych i innych elementów związanych z IT. Proshop a/s uruchomił jeden z pierwszych w Danii sklep internetowy w roku 1996, a w roku 2005
zamknął swój fizyczny sklep i od tego momentu przeszedł w 100% do sprzedaży online. W roku 1999 Poul Thyregod wykupił udziały pozostałych partnerów i stał się
wyłącznym właścicielem firmy. Dziś firma Proshop a/s sprzedaje swoje produkty w Danii, Norwegii, Szwecji, Finlandii, Niemczech, Austrii i Polsce. Oferta sklepu
obejmuje obecnie ponad 165 000 różnych produktów w wielu kategoriach. Każdego dnia wysyłanych jest kilka tysięcy paczek, a w ciągu ostatnich kilku lat klienci sklepu
Proshop a/s dokonali ponad 1,5 miliona zamówień online. Firma Proshop a/s opiera się na dobrej znajomości biznesu i zdrowym rozsądku. W tym przypadku naturalne
jest, aby zawsze być dostępnym dla klientów, zapewniać najlepszą obsługę klienta na świecie i zawsze posiadać odpowiednie produkty w atrakcyjnych cenach.
Obecnie firma jest własnością pierwotnego właściciela jakim jest Poul Thyregod oraz A. Wilhelmsen Capital A/S i Dolphin Management A/S.

Informacje
Proshop a/s
Slet Moellevej 17
DK-8270 Hoejbjerg
Dania
Numer telefonu: +48223978986
Numer NIP: DK18966239 EU 2021 One Stop Shop (OSS)
Kod branży: 47 41 00
Informacje bankowe

Bank: Danske Bank A/S S.A. Branch in Poland
Konto bankowe: 04 2360 0005 0000 0045 5010 0805
Kod SWIFT / BIC: DABAPLPW
IBAN: PL04 2360 0005 0000 0045 5010 0805
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