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Alanında uzman kadrosu ile bugüne kadar 350.000’i
aşkın müşteriye hizmet veren Atom Bilişim, İstanbul
Kağıthane’deki bulunan 3700m²’lik merkez yerleşkesi ve
internet tabanlı satış kanalları ile bireysel ve kurumsal
tüketicilerine her daim en iyi hizmeti sunmaktadır. 52 Kişilik
profesyonel ekibiyle müşterilerine tüm Sıfır ve 2. El ürünlerde
garanti sunan Atom Bilişim, teknolojiye dair tüm ihtiyaçları
karşılama hedefleri ve %100 müşteri memnuniyeti vizyonuyla
tüm süreçlerini sürekli olarak iyileştirmeye devam etmektedir
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Atom Bilişim, teknoloji faaliyetlerinin getirmiş olduğu
ihtiyaçlar çerçevesinde, 2018 yılında ofis mobilyaları
sektöründe de faaliyete başlamıştır. Özellikle en kaliteli
markaları kurumsal alımlarla tedarik ederek son
kullanıcılara uygun fiyatlarla ulaştırmayı hedefleyen
Atom Ofis, İstanbul, Çağlayan’da 1500m2 mağaza
alanıyla değerli müşterilerine ikinci el ofis
mobilyalarında en kaliteli ürünleri, en iyi fırsatlarla
sunmaktadır. Müşterilerine ikinci el ve sıfır ofis
mobilya ürünlerinde birçok ürün gamıyla çözüm sunan
Atom Ofis, kuruluş yılından itibaren “İkinci elde birinci
tercih.” Misyonu ile çıktığı yolda emin adımlarla
ilerlemektedir. Kaliteli hizmet standardından asla
şaşmayan Atom Ofis, perakende ve toptan satışların
yanı sıra, toplu alımlarla da ikinci el mobilyaların
bakımlarıyla birlikte yeniden değerlenmelerini
sağlayarak ülke ekonomisine olan katkısını
sürdürmektedir.
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Atom Bilişim, bilgisayar ve ofis mobilyaları sektörleriyle
birlikte, çevre bilinci ve dünya kaynaklarının verimli kullanımı
amacıyla Group Recycling markası altında 2018 yılında geri
dönüşüm faaliyetlerine başlamıştır. Bu doğrultuda İstanbul,
Şekerpınar lokasyonunda hizmete aldığı fabrikasıyla tüm
ulusal ve uluslararası mevzuata uygun yetkinlik belgelerini
edinmiş, elektronik ve elektrikli eşyaların hurda alımlarına
başlamıştır. “Temiz çevre, sağlıklı yaşam.” misyonuyla yola
çıkan Group Recycling, ülke ve dünya ekonomisine katma
değer sağlama amacıyla yoluna sağlam adımlarla devam
etmektedir.
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Atom Bilişim çatısı altında 2018 yılında, Avrupa ve
Dünya standartlarına entegre olarak Almanya’da
faaliyete geçen Group Remarketing, Bilgisayar ve
elektronik ürünlerin geri dönüşümlerini sağlamak
amacıyla kurulmuştur. Group Remarketing olarak ana
hedeflerimiz, Avrupa ve diğer dünya ülkelerine,
Türkiye’de Atom Bilişim ile kazanılan deneyim ve
teknoloji alanındaki kazanımlarımızı iletmek, aynı
zamanda geri dönüşüm alanında elektronik ve
elektrikli tüm ürünlerin alımlarını yaparak geri
dönüşüme girmelerini sağlamaktır. Group
Remarketing, halen aktif olarak Bilgisayar, Telefon,
Beyaz Eşya vb. elektronik, elektrikli ürünlerin geri
dönüşüm/kazanım faaliyetlerine, çevre duyarlılığı ve
doğal kaynakların sürdürülebilirliği hassasiyetleriyle
etkin olarak devam etmekte ve dünyada saygın bir
konuma ulaşmak için aralıksız çalışmaktadır.
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