Varšava, 1. marec 2016
Tlačová správa

ABC Data sa stala najlepším distribútorom v strednej a východnej Európe
EMEA Channel Academy 2016
ABC Data, jednotka na trhu v moderných metódach IT distribúcie v Poľsku a v oblasti strednej
a východnej Európy, vyhrala prestížny titul "Distribútor roku 2016 pre strednú a východnú
Európu“. Toto prestížne ocenenie EMEA Channel Akadémie bolo spoločnosti udelené
behom Konferencie DISTREE EMEA, ktorá je jednou z najväčších akcií spájajúca komunitu
IT distribútorov a výrobcov v Európe. ABC Data teda znovu získala najdôležitejšiu cenu v oblasti
IT distribúcie. Titul, ktorý ABC Data vyhrala v Monaku, potvrdzuje, že spoločnosť je na správnej
ceste k prvému miestu na trhu v oblasti IT distribúcie pre celú oblasť strednej a východnej
Európy.
Táto cena, ktorá bola spoločnosti udelená v piatok 26. februára 2016 behom oficiálneho
slávnostného predávania cien na konferencii DISTREE EMEA, je mimoriadnym potvrdením
doterajších úspechov spoločnosti. Titul „Distribútor roku 2016 pre strednú a východnú
Európu“ je jedným z najcennejších a najvýznamnejších prejavov uznania, ktorým môže byť
ocenený distribútor pôsobiaci v tejto oblasti Európy. Ocenenie jasne poukazuje na silnú
pozíciu spoločnosti ABC Data v tomto regióne, pretože je udeľované mimo iné za
podnikateľské aktivity uskutočnené v minulom roku, kvalitu, nápaditosť a príťažlivosť ponuky.
Titul „Distribútor roku 2016 pre strednú a východnú Európu“ nás posúva na rovnocennú
pozíciu so spoločnosťami, ako sú: Ingram Micro – "Distribútor roku v oblasti Nemecka,
Rakúska a Švajčiarska alebo Tech Data“ – "Distribútor roku v oblasti Francúzska, Veľkej
Británie

a

Írska“.
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foto: Udeľovanie cien "Distribútor roku 2016" behom konferencie DISTREE EMEA. Piata zľava – Ilona Weiss, predsedkyňa
predstavenstva ABC Data. Šiesty zľava – Andrzej Kuźniak, miesto predseda predstavenstva ABC Data.

„Bolo naozaj veľkým potešením prevziať túto cenu spoločne so zástupcami najväčších
celosvetových distribútorov. Titul „Distribútor roku 2016 pre strednú a východnú Európu“,
ktorým bola spoločnosť ABC Data ocenená, potvrdzuje, že zmeny zavedené v minulom roku
významne posilnili pozíciu spoločnosti v oblasti strednej a východnej Európy a že trh
zaznamenal veľký potenciál našej spoločnosti,“ hovorí Ilona Weiss, predsedkyňa
predstavenstva ABC Data, „je to skutočne veľký úspech.“ „Toto ocenenie je jasným dôkazom,
že ABC Data pri svojom fungovaní spĺňa najvyššie celosvetové štandardy. Táto cena nás
nepochybne veľmi potešila, a hlavne je pre nás zdrojom motivácie pre ďalšie posilňovanie
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pozície spoločnosti v celej oblasti strednej a východnej Európy,“ dodal miesto predseda
predstavenstva ABC Data.

foto: Udeľovanie cien "Distribútor roku 2016" behom konferencie DISTREE EMEA. Na fotografii: Ilona Weiss, predsedkyňa
predstavenstva ABC Data a Andrzej Kuźniak, miesto predseda predstavenstva ABC Data.
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„Distribútor roku“ je vyberaný dodávateľ a predajca pôsobiaci v danom regióne. Respondenti
boli požiadaní, aby podľa svojho názoru vybrali najlepšieho dodávateľa a aby vzali v úvahu
nielen jeho veľkosť, obrat alebo známosť. Výsledkom bolo, že mnoho z nich znovu zvolilo ABC
Data. To znamená, že naši partneri vidia v našej spoločnosti veľký potenciál a cenia si služby,
ktoré ponúkame, a hlavne nás považujú za najspoľahlivejšieho dodávateľa v oblasti strednej
a východnej Európy. Naviac toto ocenenie svedčí o tom, že opatrenia zamerané na rozvíjanie
spoločnosti, ktoré sme začali minulý rok, bola v oboru zaregistrovaná a ohodnotená ako veľmi
vhodná a účinná.
Posledné týždne boli pre ABC Data veľmi pozitívne. Od začiatku roka spoločnosť získala
niekoľko ocenení od svojich obchodných partnerov, od médií, ktoré pôsobia v oblasti aj od
nezávislých inštitúcií. Všetky tieto faktory poukazujú na to, že ABC Data je teraz na dobrej
ceste k dosiahnutiu svojho strategického cieľa. Týmto cieľom je vydobyť si do konca roka 2018
pozíciu jednoznačného lídra v modernej IT distribúcii pre celú strednú a východnú Európu.
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O spoločnosti ABC Data
Spoločnosť ABC Data je lídrom na trhu v oblasti distribúcie počítačovej techniky a spotrebnej
elektrotechniky v Poľsku a jediným subjektom pôsobiacim zároveň v ôsmych krajinách
strednej a východnej Európy (patriacich do EÚ). Už viac než 25 rokov ponúka počítačovú
techniku, softvér a spotrebnú elektrotechniku. Spoločnosť ABC Data má s viac než 100 tisícmi
produktmi a 700 renomovanými značkami najväčšiu ponuku na trhu. V posledných mesiacoch
boli do produktového portfólia spoločnosti pridané nové kategórie ako napr. smart produkty,
písacie a kancelárske potreby, hračky a mechanické či elektrické náradie. Vďaka
systematickému rozvoju a mnohoročným investíciám do internetovej platformy obsluhy
zákazníkov, spoločnosť získava popredné pozície v oblasti internetového predaja. V rokoch
2009 – 2016 bola spoločnosť ABC Data šesťkrát ocenená cenou EMEA Channel Academy ako
najlepší distribútor v regióne strednej a východnej Európy. V roku 2015 získala spoločnosť
ďalšie prvé miesto v rebríčku Computerworld TOP 200 a získala tak pozíciu najväčší IT
spoločnosť na trhu v Poľsku. Ako prvá spoločnosť z Poľska sa stala článkom GTDC, prestížna
asociácia, ktorá spája 24 najväčších IT distribútorov na svete. V roku 2010 spoločnosť ABC
Data po prvýkrát vystúpila na burze cenných papierov vo Varšave.

Za kontakty s médiami zodpovedá:
Agnieszka Forasińska
ABC Data S.A.
Agnieszka.Forasinska@abcdata.eu
+48 22 591 67 83
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