Varšava, 14. února 2018
Tisková zpráva
Společnosti ABC Data byl udělen titul „Distributor roku v oblasti spotřebních technologií pro
střední a východní Evropu“!
„Nyní už známe vítěze soutěže „EMEA Channel Academy: Ocenění roku 2018“, která je
organizována jako součást konference „Distree EMEA“. Soutěž byla napjatá a zahrnovala hlavní
distribuční společnosti působící v různých částech Evropy. Distributoři a prodejci rozhodli, že
prestižní titul „Distributor roku v oblasti spotřebních technologií pro střední a východní Evropu“
bude zase znovu putovat do společnosti ABC Data. Toto jasně ukazuje, že spotřebitelé vidí
obrovský potenciál společnosti a považují společnost ABC Data za nejlepšího obchodního
partnera v regionu střední a východní Evropy.
Cena EMEA Channel Academy patří mezi nejcennější a nejvýznamnější ceny v oblasti
v IT průmyslu. Je to výraz uznání a důvěry obchodních partnerů pro společnost,
se kterou spolupracují. Vyhlášení vítězů a udělování cen vítězům každé kategorie se tradičně
uskutečnilo v předposlední den konference Distree EMEA v Monaku.
V letošním kole soutěže byla pozměněna procedura hlasování. V předchozích letech byl vždy
připravován užší výběr kandidátů na titul v každé kategorii ve spolupráci s tržními odborníky
z daného regionu. V letošním roce dostali respondenti volnou ruku a mohli si zvolit jakéhokoli
distributora, kterého nejvíce oceňují v oblasti spolupráce. To znamená, že kandidáti jsou
skutečně pouze společnosti, které nabízejí distributorům a prodejcům špičkové standardy
spolupráce.
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Po sečtení všech hlasů bylo více než jasné, že v oblasti střední a východní Evropy neměla
společnost ABC Data sobě rovného a že – znovu! – získala cenu „Distributor roku v oblasti
spotřebních technologií pro střední a východní Evropu“ Ostatní společnosti jako ALSO, Ingram
Micro a Tech Data byly oceněny za jejich činnost v jiných částech Evropy.
- Jednou z nejpodstatnějších věcí v podnikání je být oceňován klienty a partnery. A společnost
ABC Data si zjevně cení obrovské důvěry společností, se kterými spolupracuje. Právě hlasy
těchto společností nám umožnily znovu získat titul „Distributor roku v oblasti spotřebních
technologií pro střední a východní Evropu“ – řekla Ilona Weiss, předsedkyně představenstva
ABC Data – Naše vítězství v hlasování EMEA Channel Academy je jasným signálem pro trh, že
v oblasti střední a východní Evropy nemáme jakožto obchodní partner s informačními
technologiemi žádného rivala. Nicméně, nechystáme se polevit v našich snahách a jednoduše
si užívat slávu. Stejně jako dříve plánujeme v následujících letech vynaložit co nejvíce úsilí
k tomu, abychom zůstali nejlepším obchodním partnerem a první volbou pro naše klienty
a dodavatele – dodala předsedkyně představenstva.

Začátek roku 2018 je pro ABC Data plný dobrých zpráv. Společnost postupně rovnoměrně
zvyšuje prodej jak doma tak v zahraničí. Ve srovnání s 365 milióny PLN předchozího roku
ve stejném období, skupina ABC Data v lednu utržila 374 miliónů PLN odhadovaných
konsolidovaných tržeb. Na konci minulého měsíce, dne 29. ledna, byla ABC Data během
konference "Cisco live! - 2018" v Barceloně oceněna jako "Spolupracující distributor roku
2017" v regionu EMEAR. Zde společnost ABC Data vyhrála v konkurenci s takovými hráči jako
jsou Ingram Micro France nebo Comstor Germany. O tři dny později získala společnost titul
"Distributor roku 2017" v prestižním hlasování "Mobilní trendy". Nově udělený titul
„Distributor roku v oblasti spotřebních technologií pro střední a východní Evropu“
je třešničkou na dortu, založenou na předchozích úspěších společnosti ABC Data a toto
ocenění připravuje společnosti cestu pro ještě větší úspěch v této oblasti podnikání.

ABC Data S.A., 14 Daniszewska St., 03-230 Warsaw, Poland, District Court for the capital City of Warsaw XIII
Economic Division Of the National Court Register, number of National Court Register 0000287132, fully paid share
capital: 125.266.899 PLN, Tax Identification Number (NIP) 524-26-17-178, Statistical number (REGON) 141054682,
VAT ID: PL-524-26-17-178, www.abcdata.eu

O společnosti ABC Data
Společnost ABC Data je lídrem na trhu v moderní distribuci výpočetní techniky a spotřební
elektrotechniky v regionu CEE. Jakožto jediný subjekt působí zároveň v osmi zemích střední
a východní Evropy. ABC Data úspěšně určují trendy na trhu a systematicky obohacují
své portfolio produkty z oblasti nových, inovativních technologií. Díky dlouholetým investicím
do on-line platforem služeb pro zákazníky je tento distributor jedním z lídrů v on-line prodeji
v sektoru B2B. V letech 2009 až 2018 získala ABC Data osmkrát 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. Od roku 2010 společnost
ABC Data vystupuje na burze cenných papírů ve Varšavě.

Kontakt pro média:
Agnieszka Forasińska
ABC Data S.A.
Agnieszka.Forasinska@abcdata.eu
+48 22 591 67 83
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