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ACROM a devenit, la începutul acestui trimestru, distribuitor 

autorizat pentru Romania al cunoscutelor echipamente 

wireless profesionale, AEROHIVE.  

Despre Acrom 

ACROM este o companie românească de servicii IT profesionale 

care oferă soluții IT, servicii de outsourcing și integrare de sisteme 

IT atât pentru clienți din România, cât și pentru cei din spațiul eu-

ropean. Prezentă pe piață din 2004, ACROM gestionează întregul 

spectru de servicii IT, de la concept, fază de proiectare, implemen-

tare și configurare, la punere în funcțiune, administrare și asistență 

tehnică.ACROM este marcă înregistrată a Antech Consulting SRL.   

“Prin încheierea parteneriatului cu Aerohive, unul dintre jucătorii 

de top la nivel mondial din industria de echipamente wireless, ne 

bucurăm să ne diversificăm portofoliul soluțiilor pe care le oferim 

clienților noștri, rămânând în același timp fideli standardelor de 

calitate, susținute de numeroasele implementări ale soluțiilor Cisco 

și Meraki. 

Acest parteneriat ne oferă posibilitatea de a penetra mai bine 

piața serviciilor wireless din Romania, prin conturarea unui porto-

foliu premium, alături de brandul Meraki, brand cu care am reușit 

să implementăm peste o sută de proiecte de succes la nivel euro-

pean. 

Portofoliul actual, împreună cu expertiza puternică pe piața locală 

și europeană, sunt atuurile principale care ne vor da oportunitatea 

de a pune la dispoziția clienților noștri servicii și produse prin in-

termediul cărora suntem convinși că își vor putea gestiona eficient 

afacerea, fără întreruperi, oferind în același timp servicii wireless 

de calitate clienților lor.  

Acest parteneriat este un prim pas strategic în dezvoltarea 

prezenței noastre în România, iar în anul curent ne propunem să 

adaugăm în portofoliu alte două branduri de top din industria IT” 

Dragos Zirbo, IT Security & Networking Manager 
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