incore

být součástí KONKRÉTNÍch PROJEKTů
je V O L BOU P R O T Y , K T E Ř Í H L E D A J Í B E Z P E Č N É
F I X N Í Z HO D N OC E N Í P E N Ě Ž N ÍCH P R OST Ř E D K Ů .

kdo jsme
Společnost Incore Corporation a.s. se prostřednictvím své
obchodní divize iKiwi CZ zabývá obchodováním v oblasti
spotřební elektroniky. Předmětem obchodů jsou primárně
mobilní telefony značek Apple, Samsung a Xiaomi včetně
jejich příslušenství. Tyto produkty jsou díky své dlouhodobé
popularitě vysoce likvidní a tvoří většinovou část poptávky
celosvětového trhu.
Našim posláním je zodpovědné a obezřetné investování
do trhů, které jsou pro nás čitelné, společností, jež jsou
nám známé a projektů založených na reálných hodnotách,
kde můžeme získat rozhodující podíl, který je pro nás
zásadní z hlediska bezpečnosti.
V dnešním světě je budoucnost v moderních technologiích.
Cíleně se zajímáme a investujeme do budoucnosti, protože
růstu lze docílit pouze neustálým pohybem.

jak obchodujeme

KDE OBCHODUJEME

S ČÍM OBCHODUJEME

Výrobky jsou nakupovány přímo od autorizovaných
distributorů na základě předem známé poptávky
a následně prodávány našim partnerům
prostřednictvím velkoobchodní divize, prodejních
řetězců a vlastního e-shopu www.ikiwi.cz.

Obchodujeme téměř ve všech evropských zemích
a expandujeme i na mimoevropské trhy.

Obchodujeme s produkty společností

Obchody realizované na denní bázi probíhají formou
nákupu a prodeje originálních uzavřených masterboxů
(MC Sealed). Zboží je expedováno z inspekčního
skladu, kde je uloženo za účelem provedení
kvalitativní a kvantitativní kontroly a naskenování
IMEI kódů. Spolupracujeme s těmi nejlepšími - UPS,
Hellmann, TNT, Maurice Ward, Diera, Vodalog, RTR atd.
Zboží je po celou dobu uskladnění 100% pojištěno.
Na základě inspekce proběhne úhrada a až po ní
následuje převedení vlastnického práva zboží na
zákazníka.

AKTUÁLNÍ OBLASTI OBCHODU:
Francie, Německo, Polsko, Česká republika, Dánsko,
Litva, Itálie, Bulharsko, Slovensko, Maďarsko, Finsko,
Nizozemsko, Švýcarsko a Spojené arabské emiráty
NOVÉ OBLASTI OBCHODU:
Velká Británie, Spojené státy americké a Čína

Apple, Samsung, Xiaomi a jiné
jež pokrývají největší část trhu mobilních telefonů
a příslušenství.
Zdrojem popularity produktů je vysoce konkurenční
prostředí v daném odvětví a s ním spojený rychlý
technologický vývoj podpořený vysoce účinným
marketingem samotných výrobců.
Denně reagujeme na aktuální situaci na trhu
a vyhledáváme jednotlivé oblasti vysoké poptávky.

OBCHODNÍ ŘETĚZCE
V loňském roce jsme úspěšně navázali spolupráci s obchodními řetězci v České republice a na Slovensku. Naším cílem bylo přiblížit se ke koncovému zákazníkovi,
který dává přednost fyzickému seznámení se s produktem před jeho zakoupením přes e-shop. Pro tuto cestu jsme zvolili především atraktivní asijské značky,
které jsou na tamních trzích velmi oblíbené pro vynikající poměr cena/výkon.
Analýza trhu ukázala vysoký potenciál značky Xiaomi. Rozšířili jsme o ni naše portfolio a po uzavření smluv s obchodními řetězci zaměřenými na spotřební
elektroniku ji nyní nabízíme zákazníkům u nás i na Slovensku.

Zajištění
bezpečnosti

Bezpečnost investice je zajištěna
•

 odkladové aktivum je pojištěno proti myslitelným rizikům
p
(přírodní katastrofy, krádež, přeprava, falzifikáty)

•

z boží je nakupováno přímo od autorizovaných partnerů

•

v ždy se jedná o zapečetěné masterboxy (MC sealed)

•

•

o bchody jsou realizovány přes mezinárodní inspekční sklady
(Maurice Ward & CO, Hellmann, TNT, Diera, RTR), kde je zboží
skladováno za účelem kontroly
r eklamaci zboží řeší vždy koncový prodejce. Tím je
elimonováno riziko následných vícenákladů.

Zajištění umístěných vkladů
•

u místění vkladů probíhá vždy oproti podkladovému aktivu

•


podkladové
aktivum je vždy nové nepoužité zboží. Cashflow
pro výplatu úroku a splacení jistiny vkladu je zajištěno
vysokou likviditou a dlouhodobě stabilní vysokou poptávkou
po prémiových produktech na celosvětovém trhu

•

 ěnové výkyvy nemají zásadní vliv na výkonnost portfolia
m
Incore Corporation, a.s.

JAK ZAČÍT

10 DŮVODŮ
PROČ dluhopi sy
společnosti INCO RE

•

schůzka se zástupcem společnosti incore corporation,
představení možností a podmínek dluhopisu

•

KRÁTKODOBÝ HORIZONT S PEVNÝM VÝNOSEM

•

podpis smlouvy o úpisu a vydání dluhopisu včetně
emisních podmínek

•

ÚROK JE VYPLÁCEN NA BĚŽNÝ ÚČET KAŽDÉ 3 MĚSÍCE

•

DLUHOPISY NABÍZÍ VYŠŠÍ VÝNOS NEŽ TERMÍNOVANÉ VKLADY

•

převedení smluvně sjednané částky na účet společnosti
incore corporation

•

FINANCE JSOU V KONKRÉTNÍM PROJEKTU KRYTÉ NAKOUPENÝM ZBOŽÍM

•

předání daného počtu dluhopisů klientovi,
případně doporučené zaslání v bezpečnostní obálce

•

OTEVŘENÁ A OSOBNÍ KOMUNIKACE S INVESTORY

•

BEZPEČNOST A ZAJIŠTĚNÍ VKLADŮ

•

DLOUHODOBÉ KNOW HOW V OBLASTI OBCHODOVÁNÍ S ELEKTRONIKOU

•

OBCHOD S PRODUKTY S CELOSVĚTOVOU VYSOKOU POPTÁVKOU

•

NEUSTÁLÁ INOVACE PRODUKTŮ A SÍLA OBCHODOVANÝCH ZNAČEK

•

RYCHLE ROSTOUCÍ TRHY NEJEN S ELEKTRONIKOU

KONTAKTNÍ
INFORMACE
Incore corporation, a.s.
tel.: +420 604 424 740
email: info@incrp.cz
web: incrp.cz
Adresa:
Bělohorská 1395/40
16900 Praha 6

