Varšava, 24. február 2017
Tlačová správa

ABC Data sa stala „Najlepším Consumer Tech
Distribútorom v strednej a východnej Európe v roku
2017.“
Spoločnosť ABC Data bola zvolená najlepším distribútorom elektroniky pre
strednú a východnú Európu. Toto ocenenie, ktoré udeľuje EMEA Channel
Akadémia, je jedným z najprestížnejších ocenení v tomto odvetví pre túto
časť Európy. Vyhlásenie víťazov a slávnostné predanie cien najlepším
distribútorom z konkrétnych oblastí EMEA sa konalo vo štvrtok
23. februára v Monaku na konferencii Distree EMEA.
V tomto roku usilovalo o titul „Najlepší distribútor v oblasti CEE“ (stredná a
východná Európa) viac než dvadsať popredných distribučných spoločností z
tejto časti Európy, vrátane takých aktérov ako AB, Action alebo Tech Data.
Navzdory mimoriadne veľkej konkurencii bola cena udelená spoločnosti
ABC Data. Táto cena má veľký význam, pretože víťazi sú vyberaný na základe
hlasov predajcov a dodávateľov z celého regiónu. Získané výsledky dokazujú, že
pre tieto spoločnosti je spolupráca s ABC Data mimoriadne dôležitá a že táto
spolupráca má priamy vplyv na dosahovanie ich obchodných cieľov. Veľmi
podstatná je tiež skutočnosť, že ABC Data získala titul „Najlepšieho distribútora v
strednej a východnej Európe“ od roku 2009 už sedemkrát.
- Keď hovoríme, že ABC Data udáva trend a prevádzkové štandardy v našom
obore, tak to nie sú len prázdne slová. Naši partneri i zákazníci dobre vedia, že
všetky naše poskytované služby predstavujú najvyššiu úroveň kvality a že naša
spoločnosť je obchodným partnerom, na ktorého sa môžu spoľahnúť. Ocenenie,
ktoré sme práve získali, dáva podnet k tomu, že – ako hovorí Ilona Weiss,
predsedkyňa predstavenstva ABC Data – by sa mohlo zdať, že spoločnosť, ktorá
vyhrala titul "Distribútor roku pre strednú a východnú Európu" po siedmykrát,
už dosiahla všetko, po čom túžila, a môže si byť svojou pozíciou istá. V ABC Data
je to práve naopak. Každé nasledujúce ocenenie nás inšpiruje k ďalším
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inováciám. Nikdy neusíname na vavrínoch, a to vytvára náš úspech – dodala
predsedkyňa predstavenstva ABC Data.
"Distribútor roku" je vyberaný z kandidátov navrhnutých významnými
odborníkmi z oboru. Z týchto navrhnutých spoločnosti potom dodávatelia a
predajcovia pôsobiaci v danom regióne z oblasti EMEA volí. Respondenti sú
požiadaní, aby vybrali veľmi starostlivo najlepšieho distribútora. Ohodnotenie
by malo byť založené predovšetkým na obchodnej činnosti, ktorá prebehla v
predchádzajúcom roku, a na kompetenciách spoločnosti, inovatívnosti a
príťažlivosti jej ponuky. - ABC Data bola uznaná ako najlepší a najspoľahlivejší
distribútor v celom regióne CEE na základe hlasov obchodných partnerov. Čo
môže byť cennejšie? – komentuje situáciu Ilona Weiss – Ako dodávateľ sme
prvou voľbou pre viac než desať tisíc zákazníkov v ôsmich krajinách strednej a
východnej Európy. Naši partneri rozpoznali obrovský potenciál spoločnosti ABC
Data a oceňujú vysokú kvalitu služieb, ktorú ponúkame, a ktorá sa – zjavne –
vyplatí – dodáva predsedkyňa predstavenstva spoločnosti ABC Data.
Tím, že ABC Data získala titul "Najlepší Consumer Tech Distribútor roku v
strednej a východnej Európe", sa ocitla v prestížnej skupine distribučných
spoločností, ako je napr. spoločnosť Tech Data, ktorá vyhrala mimo iné vo
Francúzsku a krajinách DACH, alebo spoločnosť ASBIS, ktorá bola zvolená
najlepším distribútorom v regióne MENA (Stredný východ a severná Afrika).
Siedme ocenenie pre ABC Data behom posledných deviatich rokov hovorí samo
za seba: spoločnosť je nesporným vodcom v oblasti IT distribúcie a rozsah a
kvalita jeho fungovania prevyšuje kapacitu iných spoločností so zrovnateľnými
profilmi, ktoré pôsobia v strednej a východnej Európe. Predovšetkým
upozorňujeme aj na skutočnosť, že šťastné číslo sedem v súťaži EMEA Channel
Academia je už štvrté ocenenie získané spoločnosťou v priebehu posledných
dvoch mesiacov. Všetky tieto ocenenia dohromady predznamenávajú úspešný
rok – a to ako pre spoločnosť ABC Data, tak i pre všetkých jej partnerov.
O spoločnosti ABC Data
Spoločnosť ABC Data je lídrom na trhu v oblasti distribúcie modernej výpočtovej
techniky a spotrebnej elektrotechniky v regióne CEE a jediným subjektom
pôsobiacim zároveň v ôsmich krajinách strednej a východnej Európy. ABC Data
úspešne určuje trendy na trhu a systematicky obohacuje svoje portfólio
produktmi z oblasti nových, inovatívnych technológií. Vďaka neustálemu vývoju
a dlhoročným investíciám do on-line platforiem umožňujúcich služby
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zákazníkom je tento distribútor jedným z lídrov v on-line predaji v sektore B2B.
V rokoch 2009 až 2017 získala ABC Data sedem ocenení EMEA Channel
Academia ako najlepší distribútor v strednej a východnej Európe – čo je jedno
z najprestížnejších ocenení v odvetví. ABC Data sa ako prvá spoločnosť z Poľska
stala článkom GTDC, prestížnej asociácie najväčších IT distribútorov na svete. V
roku 2010 spoločnosť ABC Data sa po prvýkrát objavila na burze cenných
papierov vo Varšave.
Kontakt pre média:
Agnieszka Forasińska
ABC Data S.A.
E: Agnieszka.Forasinska@abcdata.eu
T: +48 22 591 67 83

ABC Data S.A., 14 Daniszewska ul., 03-230 Varšava, Polsko, Obvodní soud hlavního města Varšavy XIII komerční
divize KRS, číslo KRS 0000287132, plně splacený základní kapitál: 125.266.899 PLN, daňové identifikační číslo (NIP)
524-26-17-178, statistické číslo (REGON) 141054682, číslo plátce DPH: PL-524-26-17-178, www.abcdata.eu

