Vážení partneri,
s potešením a s hrdosťou Vám oznamujeme, že naša spoločnosť má už štyri logistické centrá:
Varšava, Sosnowiec, Bukurešť a Budapešť. Pred pár dňami sme spustili nové distribučné centrum
ABC Data v Maďarsku.
Nový sklad nám umožní poskytovať služby zákazníkom z Maďarska a južnej Európy ešte
efektívnejšie než doposiaľ. Pomôže nám tiež optimalizovať náklady na logistiku a zaistí čo
najkratšiu doručovaciu dobu v našom odvetví na ďalších trhoch. Vzhľadom k tomu, že počet našich
zákazníkov sa stále zvyšuje a rastie počet aktivít v Maďarsku, a tiež vzhľadom k tomu, že
plánujeme ďalšiu expanziu do Balkánskych krajín, je založenie distribučného centra v tejto časti
Európy dôležitou súčasťou budovania našej konkurencieschopnosti.
Slávnostné otvorenie nového distribučného centra v Maďarsku sa konalo v rámci akcie Dealer´s
Day realizované spoločnosťou ABC Data v Maďarsku. Slávnostného otvorenia sa zúčastnilo
niekoľko kľúčových dodávateľských partnerov, vrátane zástupcov spoločnosti Intel, Emerson,
Ricoh, Cisco, Huawei, Kingston, Asus, NEC, EA, ASRock, Acer, ADATA, ALT X, TP-Link a Brother.
Vďaka tejto akcii malo viac než 140 partnerov maďarskej dcérskej spoločnosti v ABC Data Group
možnosť oceniť toto optimálne zvolené miesto. Nový sklad sa nachádza v logistickom centre
Prologis Park Harbor, len 12 km od obchodnej štvrti v Budapešti a v bezprostrednej blízkosti
obchvatu M0, len 20 minút cesty od letiska. Táto lokalita výrazne zlepšuje podnikateľský potenciál
ABC Data v tejto časti Európy, a tak výrazne zvyšuje kvalitu služieb zákazníkom spoločnosti.
Na tvorbe nového logistického centra sa podieľalo mnoho ľudí a rôznych tímov spoločnosti ABC
Data. Ďakujeme všetkým za čas
a energiu venovanú realizácií
tohto projektu.
Jedným z kľúčových úloh našej
obchodnej stratégie rozvoja na
nasledujúce tri roky, ktorú sme
minulý
rok
schválili,
bol
systematický rast spoločnosti
ABC Data v strednej a východnej
Európe. Rozvoj v regióne CEE
predstavuje kľúč k úspechu našej
spoločnosti.
Slávnostné
otvorenie nového logistického
centra je ďalším krokom pri
realizácií
našej
obchodnej
stratégie a privádza nás omnoho
bližšie k dosiahnutiu nášho strategického cieľa stáť sa do roku 2018 nespochybniteľným lídrom
v oblasti distribúcie IT v tejto časti Európy.
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