Varšava, 1. březen 2016
Tisková zpráva

ABC Data se stala nejlepším distributorem ve střední a východní Evropě
EMEA Channel Academy 2016
ABC Data, jednička na trhu v moderních metodách IT distribuce v Polsku a v oblasti střední
a východní Evropy, vyhrála prestižní titul "Distributor roku 2016 pro střední a východní Evropu“.
Toto prestižní ocenění EMEA Channel Academie bylo společnosti uděleno během Konference
DISTREE EMEA, která je jednou z největších akcí spojující komunitu IT distributorů a výrobců
v Evropě. ABC Data tedy znovu získala nejdůležitější cenu v oblasti IT distribuce. Titul, který ABC
Data vyhrála v Monaku, potvrzuje, že společnost je na správné cestě k prvnímu místu na trhu
v oblasti IT distribuce pro celou oblast střední a východní Evropy.
Tato cena, která byla společnosti udělena v pátek 26. února 2016 během oficiálního
slavnostního předávání cen na konferenci DISTREE EMEA, je mimořádným potvrzením
dosavadních úspěchů společnosti. Titul „Distributor roku 2016 pro střední a východní Evropu“
je jedním z nejcennějších a nejvýznamnějších projevů uznání, kterým může být oceněn
distributor působící v této oblasti Evropy. Ocenění jasně poukazuje na silnou pozici
společnosti ABC Data v tomto regionu, protože je udělováno mimo jiné za podnikatelské
aktivity uskutečněné v minulém roce, kvalitu, nápaditost a přitažlivost nabídky. Titul
„Distributor roku 2016 pro střední a východní Evropu“ nás posouvá na rovnocennou pozici se
společnostmi, jako jsou: Ingram Micro – "Distributor roku v oblasti Německa, Rakouska
a Švýcarska nebo Tech Data“ – "Distributor roku v oblasti Francie, Velké Británie a Irska“.

ABC Data S.A., 14 Daniszewska St., 03-230 Warsaw, Poland, District Court for the capital City of Warsaw XIII
Economic Division Of the National Court Register, number of National Court Register 0000287132, fully paid share
capital: 125.266.899 PLN, Tax Identification Number (NIP) 524-26-17-178, Statistical number (REGON) 141054682,
VAT ID: PL-524-26-17-178, www.abcdata.eu

foto: Udělování cen "Distributor roku 2016" během konference DISTREE EMEA. Pátá zleva – Ilona Weiss, předsedkyně
představenstva ABC Data. Šestý zleva – Andrzej Kuźniak, místopředseda představenstva ABC Data.

„Bylo opravdu velkým potěšením převzít tuto cenu společně se zástupci největších
celosvětových distributorů. Titul „Distributor roku 2016 pro střední a východní Evropu“,
kterým byla společnost ABC Data oceněna, potvrzuje, že změny zavedené v minulém roce
významně posilnily pozici společnosti v oblasti střední a východní Evropy a že trh zaznamenal
velký potenciál naší společnosti,“ říká Ilona Weiss, předsedkyně představenstva ABC Data, „je
to skutečně velký úspěch.“ „Toto ocenění je jasným důkazem, že ABC Data při svém fungování
splňují nejvyšší celosvětové standardy. Tato cena nás nepochybně velmi potěšila, a hlavně je
pro nás zdrojem motivace pro další posilování pozice společnosti v celé oblasti střední
a východní Evropy,“ dodal místopředseda představenstva ABC Data.
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foto: Udělování cen "Distributor roku 2016" během konference DISTREE EMEA. Na fotografii: Ilona Weiss, předsedkyně
představenstva ABC Data a Andrzej Kuźniak, místopředseda představenstva ABC Data.

„Distributor roku“ je vybírán dodavateli a prodejci působícími v daném regionu. Respondenti
byli požádáni, aby dle svého názoru vybrali nejlepšího dodavatele a aby vzali v úvahu nejen
jeho velikost, obrat nebo známost. Výsledkem bylo, že mnoho z nich znovu zvolilo ABC Data.
To znamená, že naši partneři spatřují v naší společnosti velký potenciál a cení si služeb,
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které nabízíme, a hlavně nás považují za nejspolehlivějšího dodavatele v oblasti střední
a východní Evropy. Navíc toto ocenění svědčí o tom, že opatření zaměřená na rozvíjení
společnosti, která jsme započali minulý rok, byla v oboru zaregistrována a ohodnocena jako
velmi vhodná a účinná.
Poslední týdny byly pro ABC Data velmi pozitivní. Od začátku roku společnost získala několik
ocenění od svých obchodních partnerů, od médií, která působí v oblasti i od nezávislých
institucí. Všechny tyto faktory poukazují na to, že ABC Data je nyní na dobré cestě k dosažení
svého strategického cíle. Tímto cílem je vydobýt si do konce roku 2018 pozici jednoznačného
lídra v moderní IT distribuci pro celou střední a východní Evropu.
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O společnosti ABC Data
Společnost ABC Data je lídrem na trhu v oblasti distribuce počítačové techniky a spotřební
elektrotechniky v Polsku a jediným subjektem působícím zároveň v osmi zemích střední
a východní Evropy (patřících do EU). Už více než 25 let nabízí počítačovou techniku, software
a spotřební elektrotechniku. Společnost ABC Data má s více než 100 tisíci produkty
a 700 renomovanými značkami největší nabídku na trhu. V posledních měsících byly
do produktového portfolia společnosti přidány nové kategorie jako např. smart produkty,
psací a kancelářské potřeby, hračky a mechanické či elektrické nářadí. Díky systematickému
rozvoji a mnohaletým investicím do internetové platformy obsluhy zákazníků, společnost
zaujímá čelní pozice v oblasti internetového prodeje. V letech 2009 – 2016 byla společnost
ABC Data šestkrát oceněna cenou EMEA Channel Academy jako nejlepší distributor v regionu
střední a východní Evropy. V roce 2015 získala společnost další první místo v žebříčku
Computerworld TOP 200 a zaujímá tak pozici největší IT společnosti na trhu v Polsku.
Jako první společnost z Polska se stala článkem GTDC, prestižní asociace, která spojuje 24
největších IT distributorů na světě. V roce 2010 společnost ABC Data poprvé vystoupila
na burze cenných papírů ve Varšavě.

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