A Kodak megállapodott az Archos-szal a márka licenszeléséről az
európai tablet piacon
Rochester, NY and Paris, France, Február 16, 2017 -- Eastman Kodak Company ma bejelentette, hogy
az Archost, a fogyasztói elektronika úttörőjét és meghatározó pán-európai vállalatot választotta
partneréül az európai tablet piacon a Kodak márka licenszelésére.
A megállapodás az Archos-szal a legújabb kiterjesztése a Kodak márka licensz programjának és követi
a KODAK Ektra Smartphone sikeres európai bevezetését.
“Büszkék vagyunk arra, hogy a KODAK licensz partnerei lehetünk és közösen fejlesztjük a márkát a
tabletek világában. Őszintén várjuk, hogy ezeket az eszközöket mielőbb az emberek kezeibe
adhassuk”, mondta Loïc Poirier, az ARCHOS CEO-ja.
” Izgatottak vagyunk, hogy az Archost a márka licensz portfóliónkhoz adhatjuk” jelentette ki Brian
Cruz, a Kodak Consumer Products Group alelnöke és ügyvezetője. “Az ARCHOS-nak jelentős szerepe
van a tablet szektorban. A francia márka elsőként vezetett be GOOGLE ANDROID tabletet 2009-ben
és kulcsfontosságú szereplője az európai tablet piacnak széleskörű kereskedelmi jelenlétével.”
A KODAK tabletek a sikkes designt a legújabb technológiákkal fogják ötvözni. A tabletek
előretelepített alkalmazásai a fotók és videók rajongói számára kínálnak kreatív lehetőségeket, a 8
megapixeles hátsó kamerával a mindennapi élet legfontosabb pillanatait örökíthetik meg. A beépített
3G kapcsolat lehetővé teszi a legjobb fotók és videók azonnali megosztását a családdal és az
ismerősökkel.
A Kodak tabletek már 2017 nyara előtt elérhetőek lesznek az üzletekben.

Az ARCHOSról
Az Archos, mely úttörő szerepet játszott a fogyasztói elektronikában, folytatja innovációit és
forradalmasítja a piacát. Ezen belül a francia márka volt az első, mely HDD MP3 játszót mutatott be a
piacon 2000-ben, multimedia lejátszót 2003-ban, Google Android tabletet 2009-ben, csatlakoztatott
Okos Otthont 2014-ben, valamint a PicoWAN-t, az első együttműködő hálózatot, mely az IoT világa
számára készült, 2016-ban. Ma az Archos saját márkanevén tableteket, okostelefonokat,
csatlakoztatott eszközöket kínál világszerte. Ezen túl további nagy értékű innovatív termékeket
forgalmaz a tablet és okostelefon piacon, a városi mobilitás és az okos szórakoztatás piacán.
Központja Fanciaországban található, további irodákkal rendelkezik más európai és ázsiai
országokban. Az Archos egy erős pán-európai szereplővé vált és folytatja terjeszkedését a világban.
Az Archos részvényeit a Compartment C of Eurolist, Euronext Paris, ISIN Code: FR0000182479
tőzsdén jegyzik.

A Kodakról
Kodak egy technológiai vállalat, fókuszban a képekkel. Közvetlenül és innovatív partnereinken
keresztül hardvereket, szoftvereket, fogyóeszközöket és szolgáltatásokat kínálunk a grafikus
művészetek, kereskedelmi nyomtatás, kiadás, csomagolás, elektronikus megjelenítés, szórakoztatás,
kereskedelmi filmek, és fogyasztó piacok számára. Világszínvonaló kutatás-fejlesztési
képességeinkkel, innovatív megoldás portfóliónkkal és nagyon megbízható márkánkkal, a Kodak
segíti a vásárlóit a fenntartható üzleti növekedésben és az élet élvezetében. További információkért
látogasson meg minket a kodak.com webhelyen, kövessen a Twitter-en @Kodak, vagy like-olja
oldalunkat a Facebook-on a Kodaknál.
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