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Warszawa, 17 maja 2019 roku 

Informacja prasowa 

Ilona Weiss – Strong Woman in IT 2019 

Prezes ABC Data, Ilona Weiss została wyróżniona w raporcie Strong Women in IT 2019. 

W jednym miejscu zostały pokazane kobiety sukcesu z branży nowych technologii, które dzięki 

swojemu doświadczeniu są mentorkami dla innych kobiet. Jak podkreślają autorzy raportu, jego 

nazwa nawiązuje bezpośrednio do tego, co prezentuje, gdyż angielskie słowo „strong” ma kilka 

znaczeń: silny, mocny, esencjonalny i przekonujący. Raport miał premierę w maju tego roku.  

Uczestniczki raportu zostały poproszone o charakterystykę pracy w branży IT. Jako największą 

zaletę Strong Women wskazały nieustanne zmiany, dynamiczny rozwój sektora oraz 

możliwość kreowania rzeczywistości.   

– Jestem finansistą od ponad 20 lat funkcjonującym na rynku nowych technologii. Można 

zatem powiedzieć, że z branżą IT związana jestem od zawsze. IT stanowi obecnie samo 

centrum wydarzeń, to branża, która stworzyła naszą teraźniejszość i kształtuje przyszłość – 

mówi Ilona Weiss, prezes ABC Data.  

Uczestniczki raportu stworzyły również listę wyzwań w pracy w sektorze nowych technologii. 

Panie wskazywały najczęściej: dużą dynamikę branży i szybko starzejące się technologie. 

Podkreśliły, że w związku z tym praca ta wymaga ciągłego zdobywania wiedzy m.in. poprzez 

stałe uczestnictwo w konferencjach, lekturę książek czy kursy online.  

– Każdy kij ma dwa końce. Tak samo branża nowych technologii. Najlepiej opisuje ją słowo 

„zmiana”. Z jednej strony wymaga bardzo dużej orientacji w zmianach rynkowych i trendach, 

z drugiej właśnie to sprawia, że jest ona taka ciekawa. Szczególnie ostatnie lata przynoszą 
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wiele innowacji, które wpływają na nas wszystkich. Są to wyzwania, z którymi warto się 

zmierzyć – dodaje prezes ABC Data.  

Strong Women podkreślały również, że do odnalezienia się w branży IT pomocne są różne 

cechy charakteru. Panie wskazywał na empatię, wysokie umiejętności interpersonalne oraz 

konsekwencję w działaniu.  

– Największym wyznaniem w branży IT jest zarządzanie. Jest to sztuka, w której ważnych jest 

wiele elementów. Nie ma spraw zupełnie nieistotnych, a jednymi z najistotniejszych są takie, 

których nie sposób ująć w arkuszach kalkulacyjnych. Kultura organizacji, team spirit, innymi 

słowy cały zespół zjawisk, które kształtują firmę i jej wartości, są bezcennymi 

sprzymierzeńcami sukcesu każdej organizacji – podsumowuje Ilona Weiss.  

O prezes ABC Data  

Ilona Weiss od ponad dwudziestu lat jest związana z obszarami finansów i nowych 

technologii. Swoje olbrzymie doświadczenie zawodowe zebrała pełniąc stanowiska zarządcze 

w polskich i globalnych korporacjach. Od 2015 roku jest prezesem zarządu ABC Data S.A., 

wiodącego dystrybutora sprzętu IT w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Pod jej 

przewodnictwem spółka z lokalnego gracza stała się liderem regionu CEE i zbudowała 

unikalną przewagę konkurencyjną. 

O raporcie Strong Women in IT 2019 

Raport Strong Women in IT 2019 prezentuje 120 sylwetek kobiet z branży IT.  Powstawał on 

od marca do maja 2019 roku. Został stworzony na podstawie kwestionariuszy przesłanych 

przez nominowane osoby. Autorzy skupili się tylko na stanowiskach kierowniczych 

i zarządczych – CEO, CTO, CIO, dyrektorach i osobach zatrudnionych jako tzw. “head”. Raport 

został stworzony przez Come Creations Group. Całość można pobrać na stronie:  

https://strongwomen.comecreationsgroup.pl/.  
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