
 

 
 

Littlebit Technology Group groeit en breidt uit 

Hünenberg, 24 juli 2018 – Het concern met de moedermaatschappij Littlebit Technology AG in 

Zwitserland bouwt zijn concernstructuren uit voor verdere groei. De onderneming breidt het 

concernmanagement uit en heeft zich voorgenomen in 2018 een omzet van CHF 500 miljoen te 

overtreffen. 

De Littlebit Technology Group treedt op als IT-distributeur 

in Zwitserland, Duitsland, Oostenrijk, Nederland, België 

en Luxemburg. Met rond 200 medewerkers heeft de 

groep vestigingen in Zug (CH), Frankfurt (D), Paderborn 

(D), Wenen (AT) en Utrecht.  

Het concern onder leiding van Patrick Matzinger (CEO) en 

Björn Palko (CFO) wil dit jaar voor het eerst de mijlpaal 

van een half miljard Zwitserse franken omzet bereiken. In 

de afgelopen jaren heeft Littlebit Technology al een solide 

organisatorische basis gelegd voor snelle groei. Het 

concern werkt bij aanschaf en logistiek gecentraliseerd, bij de distributie echter dicht bij de klant met lokale 

verkooplocaties. 

Uitbreiding van het concernmanagement  

In een volgende stap heeft Littlebit nu het concernmanagement uitgebreid. André Niederberger, sinds 2003 

werkzaam bij de onderneming en tot heden CEO van de Zwitserse tak, is bevorderd tot COO van de Littlebit 

Technology Group. In deze functie is hij verantwoordelijk voor de bedrijfsprocessen van het concern en werkt hij 

aan de verdere ontwikkeling daarvan. 

Christian Czupalla werkt sinds begin 2018 als Director Corporate Development bij de onderneming en is op 

concernniveau verantwoordelijk voor de verdere ontwikkeling van bedrijfsstrategieën en het menselijk kapitaal.  
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Nieuwe leiding voor Littlebit Technology Zwitserland 

Als Managing Director is Gian-Piero Furioso sinds juli verantwoordelijk voor de gehele business-strategie en het 

bereiken van de distributiedoelstellingen. Hij wordt daarbij ondersteund door Simone Antonelli als Director 

Operations. Hij leidt de logistiek en service-afdelingen, zorgt voor het procesmanagement van de Zwitserse tak 

en is verantwoordelijk voor het oplossingsgebied voor digital signage projecten. 

Gian-Piero Furioso is sinds 2005 werkzaam bij Littlebit Technology en was tot heden verantwoordelijk voor het 

onderdeel volumeverkoop op concernniveau. Simone Antonelli, sinds 2008 werkzaam bij de onderneming, gaf tot 

heden met het merk axxiv leiding aan de systeem- en oplossingsactiviteiten. 
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Gecentraliseerd: Inkoop, productmarketing en logistiek 

De in verschillende landen gesitueerde vestigingen van Littlebit Technology maken allemaal gebruik van de 

centrale logistiek in Frankfurt. Daar beheert het concern opslagruimtes van meer dan 5000 m2. Alleen in 

Zwitserland heeft Littlebit voor de lokale markt nog een logistiek centrum (3200 m2).  Dit omvat een 

productielocatie, waarin onder andere de systemen van de merken axxiv en Joule Performance (high-end gaming 

pc's) evenals digital signage oplossingen worden ontwikkeld en gefabriceerd. 

Vanuit het hoofdkantoor in Zwitserland vinden daarnaast het centraal georganiseerde productmanagement en de 

inkoop plaats. Deze afdelingen zorgen voor een ideaal productportfolio, voldoende beschikbaarheid en 

concurrerende prijzen. Dankzij de gecentraliseerde diensten kan Littlebit Technology met gestroomlijnde 

organisatiestructuren de vertegenwoordigde producenten effectief presenteren in de individuele landen.  

Verdere wetenswaardigheden over het bedrijf publiceert Littlebit Technology op de corporate website littlebit-

group.com.  
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