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Tisková zpráva

Společnost ABC Data jmenovala Ondřeje Radovnického
do funkce generálního ředitele pro Českou republiku
a Slovensko
Bývalý obchodní ředitel společnosti ABC Data v České republice přebírá vedoucí roli pro
oba trhy
Praha, Bratislava – 22. listopadu 2016 – Společnost ABC Data, přední regionální distributor výpočetní
techniky a spotřební elektroniky, jmenovala do funkce generálního ředitele Ondřeje Radovnického
(46). Do čela svých poboček v České republice a na Slovensku byl Ondřej jmenován především díky
svým znalostem a zkušenostem, které získal během šesti let působení na postu obchodního ředitele
společnosti ABC Data pro Českou republiku. Jako nový ředitel pro český a slovenský trh bude mít
Ondřej na starosti především vybudování efektivně fungující obchodní organizace a posílení vztahů
s obchodními partnery a dodavateli.
„Jsme velice rádi, že Ondřej přijal naši nabídku. Tato velice náročná pozice pro český a slovenský trh bude
pro Ondřeje novou výzvou. Jsme přesvědčeni, že fakt, když ve společnosti ABC Data pracuje již 6 let, a zná
tedy velice dobře distribuční prostředí, bude určitě výhodou pro naši společnost. Věříme, že pod jeho
vedením budou naše týmy v České republice a na Slovensku i nadále dosahovat vynikajících obchodních
výsledků a přinášet nové, zajímavé a inovativní značky našim obchodním partnerům na obou trzích,“
uvádí Andrzej Kuźniak, viceprezident představenstva společnosti ABC Data.
Ondřej Radovnický před svým působením ve společnosti ABC Data pracoval více než devět let jako
obchodní a produktový manažer ve společnosti Mettler-Toledo se zaměřením na prodej analytických
přístrojů a služeb. Vystudoval inženýrství životního prostředí na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad
Labem se specializací na Geografické informační systémy. Ve svém volném čase hraje aktivně
badminton, rád jezdí na horském kole a především se věnuje své početné rodině.

O společnosti ABC Data
Společnost ABC Data s více než 25 lety zkušeností je jediným regionálním distributorem IT a spotřební
elektroniky, který přímo působí na osmi středoevropských a východoevropských trzích: v České
republice, Maďarsku, Litvě, Polsku, Rumunsku a na Slovensku. V České republice společnost sídlí
v Praze a řídí ji český tým zkušených a nadšených profesionálů, kteří se starají o potřeby obchodních
partnerů. V čele týmu je Ondřej Radovnický. V oblasti střední a východní Evropy společnost ABC Data
disponuje největším rozsahem produktů na trhu – distribuuje přes 220 000 různých produktů od více
než tisícovky renomovaných značek. Pravidelně také spolupracuje s více než 13 000 prodejců. Díky
strategickému umístění svých čtyř logistických center společnost garantuje rychlé dodávky na libovolné
místo ve střední a východní Evropě. Rozsáhlá spolupráce přináší stabilní a jistý růst našich partnerů jak
na českém trhu, tak i v celé střední a východní Evropě. Důkazem nejvyšší úrovně služeb společnosti

ABC Data je šest ocenění EMEA Channel Academy v kategorii Nejlepší distributor v oblasti CEE od roku
2009. ABC Data je jednou z prvních společností ze střední a východní Evropy, která se připojila
k prestižní asociaci GTDC sdružující největší IT distributory světa. V roce 2010 společnost ABC Data
vstoupila na varšavskou burzu.
Kontakt pro média:
BRADY CLOUGH
E: clough@southpawpro.cz
M: +420 777 723 599
Southpaw Productions, s.r.o., U Kanálky 1559/5
120 00 Praha 2, Česká republika
Dominik Walknowski
E: dominik.wierusz-walknowski@abcdata.eu
M: +48 +48 603 602 988
ABC Data S.A.
14 Daniszewska ul.
03-230 Varšava, Polsko
www.abcdata.eu

