
 

 
 

De Littlebit Technology Group breidt zijn opslagcapaciteiten verder uit 
 
Zug/Frankfurt/Wenen/Utrecht, juli 2021 – het centrale magazijn van de Littlebit Technology Group 
gaat verhuizen om verdere groei het hoofd te kunnen bieden.  
 
Het centrale magazijn van de Littlebit Technology Group en het op dezelfde locatie gevestigde 
filiaal in Duitsland is in de zomer van 2021 verhuisd naar een nieuwe locatie in Alzenau. Reden 
voor de verhuizing was de toenemende groei van de Littlebit Technology Group. Met dit nieuwe 
onderkomen beschikt de Littlebit 
Groep over een magazijnoppervlak 
van 7.000 m². Daarmee worden de 
magazijncapaciteiten van de 
onderneming verdubbeld en de 
logistieke processen 
geoptimaliseerd. De groep kan 
daarmee stijgende goederenvolumes 
snel bewegen en de markt in het 
gehele DACH- en Benelux gebied 
een efficiënte en kwalitatief 
hoogwaardige service bieden. De gemakkelijke bereikbare locatie – in onmiddellijke omgeving van 
de luchthaven Frankfurt en direct aan de autosnelweg A45 – is een voordeel wat betreft flexibiliteit 
en snelheid. 
 

 
 
Bedrijfsprofiel Littlebit Technology Group 
Met hoofdvestiging in Zwitserland en filialen in Zug (CH), Frankfurt (D), Paderborn (D), Wenen (A) en Utrecht (NL), verzorgt de 
Littlebit-groep als IT-distributeur en -dienstverlener het volledige Duitstalige gebied en de Benelux-landen. 
De onderneming vertegenwoordigt gerenommeerde producenten van IT-componenten en randapparatuur en bedient met hun 
producten de IT-handel. Littlebit Technology heeft een marktleidende positie in de groothandel van opslagmedia zoals SSD's en 
harde schijven. 
 
Verdere informatie: 
Littlebit Technology AG 
Luzia Krieger 
Bösch 83 
6331 Hünenberg 
Zwitserland 
Tel.  +41 (0)41 785 11 70 



 

 
 

E-mail luzia.krieger@littlebit-group.ch 

URL  www.littlebit-group.com 

http://www.littlebit-group.com/
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