Ilona Weiss, předsedkyně představenstva ABC Data – lídra v distribuci IT v Polsku a v regionu CEE,
byla oceněna prestižním časopisem CRN jako “Osobnost trhu s IT pro rok 2015”. Toto ocenění
vyzdvihuje úspěchy, kterých Ilona Weiss dosáhla v oblasti rozvoje společnosti ABC Data, která je
jednou z nedůležitějších společností na polském distribučním trhu s IT a která již přes 25 let úspěšně
udává směr vývoje distribučního trhu s IT.

Ocenění bylo Iloně Weiss předáno během slavnostní události časopisu CRN “Business Tech Trends
2016”. Slavnostního ceremoniálu se zúčastnilo mnoho zástupců nejvlivnějších IT společností
působících na trhu v Polsku, jako je např. Microsoft, Dell a Lenovo. Během předávání této ceny Ilona
zdůraznila skutečnost, že ji věnuje celému týmu ABC Data, protože bez něj by tento úspěch ani ostatní
úspěchy nebyly možné.
"Časopis CRN Polsko po celá léta utváří a ovlivňuje názory v oboru v oblasti B2B . Je to velká pocta, být
vybrána tak význačným časopisem. Přesto, že jsem ocenění získala za své osobní úspěchy, ráda bych
jej věnovala celému týmu ABC Data, " řekla Ilona Weiss. "Přes 25 let jsme v naší zemi vedoucím
distributorem zařízení, softwaru a počítačového příslušenství. V rámci zemí regionu CEE se polský trh
s IT nejvíce podobá trhu západní Evropy. Je to mimo jiné i díky společnosti ABC Data, která po celé
roky svou aktivitou hraje významnou roli v procesu rozvoje polského trhu,"dodala předsedkyně
představenstva společnosti ABC Data.
CRN je známý časopis na polském trhu, který zabývá distribucí IT zařízení. Časopis průběžně analyzuje
trendy na trhu a poskytuje svým čtenářům vždy nejnovější cenné informace a vhodné komentáře k IT
průmyslu. Proto je toto ocenění "Osobnost trhu s IT pro rok 2015” cenné jak pro Ilonu Weiss tak i pro
naši společnost. Uznání projevené tak prestižním časopisem, který utváří názory na trhu, je
povzbuzující. Cena navíc jasně poukazuje na vysokou pozici ABC Data na Polském trhu.
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