Bratislava, 17. august 2016
Tlačová správa

Spoločnosť ABC Data sa stáva výhradným
distribútorom 3D skenerov Pixelio v strednej
a východnej Európe
Distribútor IT a spotrebnej elektroniky, spoločnosť ABC Data, pridáva do svojej ponuky
moderné 3D skenery Pixelio. Nová regionálna zmluva potvrdzuje súčasný trend:
technológia 3D tlače berie útokom ďalšie a ďalšie trhy a získava popularitu medzi
firemnými používateľmi i bežnými spotrebiteľmi. 3D Pixelio využijú mimo iného fotografi,
pracovníci múzeí, archeológovia, konštruktéri, grafici, blogeri alebo špecialisti na
elektronický obchod.
Pixelio je jedinečné zariadenie, ktoré dokáže premeniť moderný smartphone v 3D skener
alebo 360° videokameru. Vytvorila ho poľská spoločnosť Smart3D a vlani dosiahol obrovský
úspech na jednej z najväčších crowdfundingových platforiem. Teraz bola táto mimoriadne
všestranná pomôcka uvedená do širokej produktovej ponuky spoločnosti ABC Data, ktorá sa
stáva výhradným distribútorom zariadení Pixelio v ôsmich krajinách regiónu strednej
a východnej Európy. Jednou z nich je aj Slovensko.
3D skenery sa vďaka tomu sprístupnia širokej skupine obchodníkov a pomôžu ďalšej
popularizácii lacných technológií 3D tlače. ABC Data sa nesústredí len na predaj vysoko
kvalitného vybavenia, ale aj na vzdelávacie aktivity pre svojich partnerov.
„Produkty Pixelio predstavujú dôležité doplnenie portfólia v ponuke spoločnosti ABC Data
s. r. o. K už existujúcej ponuke 3D tlačiarní pribudnú aj profesionálne 3D skenery. Ukážku
toho, ako 3D skener pracuje mohli vidieť naši partneri na májovej Show T, kde bola práve
výstava 3D tlače označená našimi partnermi ako najatraktívnejšia. Očakávame, že
spolupráca so spoločnosťou Pixelio posilní našu pozíciu distribútora tlačových riešení
najvyššej kvality, konkrétne v oblasti 3D tlače,“ poznamenáva Pavel Kocián, oblastný riaditeľ
spoločnosti ABC Data pre Českú republiku a Slovensko. "
Pixelio prirodzene rozširuje ponuku produktov v distribúcii ABC Data, ktorá už obsahovala 3D
tlačiarne a príslušenstvo k nim. Tento moderný skener poskytuje užívateľom priestorových
tlačiarní obrovskú slobodu pri vytváraní projektov určených pre 3D tlač. Dôležité zároveň je,

že Pixelio ako multifunkčné zariadenie nájde uplatnenie taktiež medzi používateľmi, ktorí sa
nezaoberajú 3D tlačou, a to napríklad pri zhotovovaní produktových fotografií alebo
panoramatických obrázkov. Zariadenie bude v ponuke distribútora dostupné od polovice
augusta.
O spoločnosti ABC Data
Spoločnosť ABC Data s viac ako 25 rokmi skúseností je jediným regionálnym distribútorom IT
a spotrebnej elektroniky, ktorý priamo pôsobí na ôsmich stredoeurópskych
a východoeurópskych trhoch: v Českej republike, Maďarsku, Litve, Poľsku, Rumunsku a na
Slovensku. Na Slovensku spoločnosť sídli v Bratislave a riadi ju slovenský tým skúsených a
nadšených profesionálov, ktorí sa starajú o potreby obchodných partnerov. V čele tímu je
Pavel Kocián. V regióne strednej a východnej Európy disponuje ABC Data najväčším
portfóliom na trhu - distribuuje vyše 180 000 rôznych produktov od viac ako tisícky
renomovaných značiek. Okrem toho spolupracuje s viac ako 13 000 predajcami. Vďaka
strategickému umiestneniu svojich štyroch logistických centier spoločnosť garantuje rýchle
dodávky na ľubovoľné miesto v strednej a východnej Európe. Rozsiahla spolupráca prináša
stabilný a istý rast našich partnerov tak na slovenskom trhu, ako aj v celej strednej
a východnej Európe. Dôkazom najvyššej úrovne služieb spoločnosti ABC Data je šesť ocenení
EMEA Channel Academy v kategórii Najlepší distribútor v oblasti CEE od roku 2009. ABC Data
je jednou z prvých spoločností zo strednej a východnej Európy, ktorá sa pripojila k prestížnej
asociácii GTDC združujúcej najväčších IT distribútorov sveta. V roku 2010 spoločnosť ABC
Data vstúpila na varšavskou burzu.
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