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Novým výkonným ředitelem internetového prodejce 

počítačů, spotřební elektroniky a jízdních kol T.S.BOHEMIA a.s. byl 

od 3. srpna jmenován pan Petr Schrom. V této funkci bude řídit         

a koordinovat všechny činnosti T.S.BOHEMIA v České republice a na 

Slovensku. 

Petr Schrom má rozsáhlé manažerské zkušenosti nejen z e-tailu, ale též 

z distribuční oblasti IT a elektra. V T.S.BOHEMIA před 7 lety ve funkci výkonného 

ředitele úspěšně provedl transformaci firmy ze subdistributora IT na tehdy druhý 

největší e-tail spotřební elektroniky v ČR. Více než 10 let také pracoval u největšího 

distributora IT v ČR eD'system Czech a.s na pozici obchodního a marketingového 

ředitele. Studoval na Newport university BBA a Business School Nederland MBA. 

"T.S.BOHEMIA je po koupi e-shopu alfa.cz jedničkou mezi e-taily na Moravě             

a největším výrobcem PC Barbone v ČR. Chtěli bychom během 3 let postupně navýšit 

náš tržní podíl i v Čechách a vstoupit na Slovensko. Důraz však budeme klást na 

profitabilní business a to se týká i rozšiřování našeho sortimentu. Velkou radost nám                   

v tomto směru dělají kola KROSS, kde jsme exkluzivním distributorem této značky pro 

ČR. Značka KROSS byla například oficiálním partnerem na nedávném Mistrovství světa 

horských kol MTB XC na Novém Městě na Moravě a v jejím týmu jezdí například i stříbrná 

medailistka z Olympijských her v Pekingu Maja Włoszczowska“ říká výkonný ředitel Petr 

Schrom.   

Společnost T.S.BOHEMIA a.s. je lídrem internetového trhu na Moravě s ročními 

tržbami 2,370 miliard Kč. Na trhu působí 22 let. Sídlo společnosti a vlastní skladové           

a logistické centrum je umístěno v Olomouci. Disponuje sítí vlastních prodejen po celé 

ČR. Ročně vyrábí cca 8 až 10 000 ks PC Barbone. Za své úspěchy získala nespočet 

ocenění, například v anketě Shop roku 2015 mezi prvními třemi skončily oba naše 

shopy „alfa.cz“ a „tsbohemia.cz“ v kategorii cena kvality výpočetní a kancelářská 

technika.      
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