Varšava, 24. února 2017
Tisková zpráva

ABC Data se stala „Nejlepším Consumer Tech
Distributorem ve střední a východní Evropě v roce
2017.“
Společnost ABC Data byla zvolena nejlepším distributorem elektroniky pro
střední a východní Evropu. Toto ocenění, které uděluje EMEA Channel
Academie, je jedním z nejprestižnějších ocenění v tomto odvětví pro tuto
část Evropy. Vyhlášení vítězů a slavnostní předání cen nejlepším
distributorům z konkrétních oblastí EMEA se konalo ve čtvrtek 23. února v
Monaku na konferenci Distree EMEA.
V letošním roce usilovalo o titul „Nejlepší distributor v oblasti CEE“ (střední a
východní Evropa) více než dvacet předních distribučních společností z této části
Evropy, včetně takových aktérů jako AB, Action nebo Tech Data. Navzdory
mimořádně velké konkurenci byla cena udělena společnosti ABC Data. Tato cena
má velký význam, protože vítězové jsou vybíráni na základě hlasů prodejců a
dodavatelů z celého regionu. Získané výsledky dokazují, že pro tyto společnosti
je spolupráce s ABC Data mimořádně důležitá a že tato spolupráce má přímý vliv
na dosahování jejich obchodních cílů. Velmi podstatná je také skutečnost, že ABC
Data získala titul „Nejlepšího distributora ve střední a východní Evropě“ od roku
2009 již sedmkrát.
- Když říkáme, že ABC Data udává trend a provozní standardy v našem oboru, tak
to nejsou pouze prázdná slova. Naši partneři i zákazníci dobře vědí, že všechny
naše poskytované služby představují nejvyšší úroveň kvality a že naše
společnost je obchodním partnerem, na kterého se můžou spolehnout. Ocenění,
které jsme právě získali, dává podnět k tomu, že – jak říká Ilona Weiss,
předsedkyně představenstva ABC Data – by se mohlo zdát, že společnost, která
vyhrála titul "Distributor roku pro střední a východní Evropu" po sedmé, již
dosáhla všeho, po čem toužila, a může si být svou pozicí již jistá. V ABC Data je to
ovšem přesně naopak. Každé následující ocenění nás inspiruje k dalším
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inovacím. Nikdy neusínáme na vavřínech, a to vytváří náš úspěch – dodala
předsedkyně představenstva ABC Data.
"Distributor roku" je vybírán z kandidátů navržených proslulými odborníky z
oboru. Z těchto navržených společností poté dodavatelé a prodejci působící v
daném regionu z oblasti EMEA volí. Respondenti jsou požádáni, aby vybrali
nejlepšího distributora velice pečlivě. Ohodnocení by mělo být založeno
především na obchodní činnosti, která proběhla v předchozím roce,
a na kompetencích společnosti, inovativnosti a přitažlivosti její nabídky. - ABC
Data byla uznána jako nejlepší a nejspolehlivější distributor v celém regionu CEE
na základě hlasů obchodních partnerů. Co může být cennější? – komentuje
situaci Ilona Weiss – Jakožto dodavatel jsme prvním volbou pro více než deset
tisíc zákazníků v osmi zemích střední a východní Evropy. Naši partneři
rozpoznali obrovský potenciál společnosti ABC Data a oceňují vysokou kvalitu
služeb, které nabízíme, a které se – zjevně – vyplatí – dodává předsedkyně
představenstva společnosti ABC Data.
Tím, že ABC data získala titul "Nejlepší Consumer Tech Distributor roku ve
střední a východní Evropě", se ocitla v prestižní skupině distribučních
společností, jako je např. společnost Tech Data, která vyhrála mimo jiné ve
Francii a zemích DACH, nebo společnost ASBIS, která byla zvolena nejlepším
distributorem v regionu MENA (Střední východ a severní Afrika). Sedmé ocenění
pro ABC Data během posledních devíti let hovoří samo za sebe: společnost je
nesporným vůdcem v oblasti IT distribuce a rozsah a kvalita jejího fungování
převyšuje kapacitu jiných společností se srovnatelnými profily, které působí ve
střední a východní Evropě. Především upozorňujeme i na skutečnost, že šťastné
číslo sedm v soutěži EMEA Channel Academie je již čtvrté ocenění získané
společností v průběhu posledních dvou měsíců. Všechna tato ocenění dohromady
předznamenávají úspěšný rok – a to jak pro společnost ABC Data, tak i pro
všechny její partnery.
O společnosti ABC Data
Společnost ABC Data je lídrem na trhu v oblasti distribuce moderní výpočetní
techniky a spotřební elektrotechniky v regionu CEE a jediným subjektem
působícím zároveň v osmi zemích střední a východní Evropy. ABC Data úspěšně
určuje trendy na trhu a systematicky obohacuje své portfolio produkty z oblasti
nových, inovativních technologií. Díky neustálému vývoji a dlouholetým
investicím do on-line platforem umožňující služby zákazníkům je tento
distributor jedním z lídrů v on-line prodeji v sektoru B2B. V letech 2009 až 2017
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získala ABC Data sedm ocenění EMEA Channel Academie jako nejlepší
distributor ve střední a východní Evropě – což je jedno z nejprestižnějších
ocenění v odvětví. ABC Data se jako první společnost z Polska stala článkem
GTDC, prestižní asociace největších IT distributorů na světě. V roce 2010
společnost ABC Data se poprvé objevila na burze cenných papírů ve Varšavě.
Kontakt pro média:
Agnieszka Forasińska
ABC Data S.A.
E: Agnieszka.Forasinska@abcdata.eu
T: +48 22 591 67 83
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