Varšava, 13. leden 2016

ABC Data – Nový rok ve znamení rozšiřování nabídky
Jedním z nejdůležitějších prvků budování konkurenceschopnosti v moderní distribuci je
alternativní portfolio produktů. ABC Data na základě této teorie významně rozšířilo svou
nabídku. Sortiment společnosti se nedávno rozrostl o nová řešení v oblasti ochrany a ukládání
dat, o doplňkový spotřební materiál pro zařízení určena pro tisk, dále o nové značky hraček,
papírnických potřeb, ručního a elektrického nářadí. Systematické rozšiřování nabídky vychází
z nového způsobu fungování na základě modelu one-stop-shop.

Mezi priority dnešních moderních institucí a podniků, ale i soukromých osob, patří bezpečné
uchovávání informací a jejich účinná ochrana. Společnost ABC Data reaguje na rostoucí
potřeby svých zákazníků v této oblasti a systematicky rozšiřuje svoji nabídku zařízení
a softwaru souvisejícího se zpracování dat. V poslední době společnost do svého sortimentu
zavedla řadu produktů, které jsou určeny pro vytváření privátních cloudových uložišť,
např. My Cloud Mirror (Gn 2) Western Digital, nebo Seagate® Personal Cloud - osobní
claudové síťové úložiště. Portfolio distributora obsahuje také řešení související s ochranou,
zálohováním a obnovou informací, včetně nabídek takových výrobců jako jsou
AVG Technologies a Veeam Software.
Nedílnou součástí vedení podniku je tisk dokumentů nebo jiných materiálů. Rostoucím
trendem v této oblasti je pronájem tiskových zařízení. Proto ABC Data rovněž nabízí tyto
služby svým zákazníkům. Pronájem tiskových zařízení umožňuje výrazně snížit náklady na tisk.
Podnikatelům, kteří preferují tradiční způsob, tedy nákup zařízení, distributor nabízí
mimořádně široký sortiment tiskáren a spotřebního materiálu. Společnost ABC Data
v současné době rozšířila svůj sortiment v této oblasti o produkty ActiveJet, které jsou nyní
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k dispozici v A-Shopu.

Aby byla nabídka společnosti komplementární, je podstatné mít

rozsáhlé portfolio produktů. Zvláště pokud chce společnost fungovat jako one-stop-shop.
Společnost ABC Data se neustále snaží, aby měla komplexní nabídku. Proto systematicky
navyšuje sortiment nabízeného zboží tak, že přidává nejen nové produkty, ale také i zcela
nové kategorie zboží. Její zákazníci mohou prostřednictvím specializováné e-commerce
platformy, nakoupit nejen vysoce specializované informační technologie a produkty spotřební
elektroniky, ale také psací potřeby nebo hračky. Nedávno byla nabídka společnosti rozšířena
o ruční a elektrické nářadí známých značek jako jsou: Black&Decker, DeWalt, Proline
a Stanley. V nejbližší době společnost plánuje zavést další nové kategorie produktů,
například dům a bydlení, životní styl a sportovní potřeby.
One-stop-shop model umožňuje zákazníkům společnosti nakoupit různé druhy zboží
na jednom místě bez toho, že by museli procházet aktuální slevové akce jiných dodavatelů.
Zákazníci takto mohou ušetřit čas a získat další výhody a benefity, které pramení
ze spolupráce se společností ABC data. Např. kvalitní logistické služby a finanční podpora,
která je nabízena zákazníkům společnosti. Konkurenceschopnost tohoto typu umožní
společnosti, aby rychle zvětšovala množství svých zákazníků a zároveň zkvalitňovala
oboustrannou proaktivní komunikaci se zákazníky, což dále napomůže k tomu, aby společnost
ABC Data byla pro producenty atraktivním partnerem. Tímto způsobem bude společnost ABC
Data brzy schopna dosáhnout cíle, který si předsevzala - aby stala lídrem v oblasti IT distribuce
ve střední a východní Evropě.

O společnosti ABC Data
Společnost ABC Data je lídrem na trhu v oblasti distribuce IT zařízení a spotřební
elektrotechniky v Polsku a jediným subjektem působícím zároveň v sedmi zemích střední
a východní Evropy (patřících do EU). Už více než 25 let nabízí počítačovou techniku
a software a spotřební elektrotechniku. ABC Data s více než 100 tisíci produkty
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a 430 renomovanými dodavateli mají největší nabídku na trhu. V posledních měsících byly
do produktového portfolia přidány nové kategorie jako např. smart produkty, psací
a kancelářské potřeby, hračky a mechanické či elektrické nářadí. Díky systematickému rozvoji
a mnohaletým investicím do internetové platformy obsluhy zákazníků, společnost zaujímá
čelní pozice v oblasti internetového prodeje. V letech 2009 – 2014 byla společnost ABC Data
pětkrát oceněna cenou EMEA Channel Academy jako nejlepší distributor v regionu střední
a východní Evropy. V roce 2015 získala další první místo v žebříčku Computerworld TOP 200
a zaujímá tak pozici největší IT společnosti na trhu v Polsku. Jako první společnost z Polska se
stala článkem GTDC, prestižní asociace, která spojuje 24 největších IT distributorů na světě. V
roce 2010 společnost ABC Data poprvé vystoupila na burze cenných papírů ve Varšavě.
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