Warszawa, 14 czerwca 2018 roku
Informacja prasowa

ABC Data podwójnym „IT Championem”!
IT Reseller, portal i magazyn IT przeznaczony dla resellerów i integratorów, wręczył branżowe
nagrody – statuetki „IT Champion 2018”. „Dystrybutorem roku” została wybrana ABC Data.
Z kolei „Dystrybutorem z wartością dodaną VAD” uznano spółkę S4E. Tym samym dwie
najważniejsze nagrody z obszaru dystrybucji IT trafiły do Grupy Kapitałowej ABC Data.
To, bez dwóch zdań, był wieczór mistrzów. Świadczy o tym już sama nazwa wydarzenia –
„Mistrzowie nowych technologii – IT Champion 2018”. We wtorkowy wieczór, 12 czerwca,
w warszawskim klubie Hard Rock Cafe zebrało się grono najważniejszych przedstawicieli
polskiej branży IT. Podczas uroczystej Gali branżowy magazyn i portal IT Reseller przedstawił
laureatów swojego plebiscytu „IT Champion 2018”. Wśród wyróżnionych firm znalazła się
Grupa Kapitałowa ABC Data, do której trafiły dwie statuetki „IT Championa”. ABC Data została
wybrana „Dystrybutorem Roku”. W imieniu spółki nagrodę odebrał Andrzej Kuźniak,
wiceprezes zarządu ABC Data.
– Nie mam wątpliwości, że ta i inne nagrody, które regularnie otrzymujemy, są pochodną
wkładu, który podczas niemal już trzydziestu lat swojej działalności ABC Data wniosła na rzecz
rozwoju rynku IT oraz firm resellerskich w Polsce. Od lat wyznaczamy trendy i wspieramy
współpracujące z nami Firmy. I będziemy to robić w dalszym ciągu, bo to właśnie Partnerzy
i Klienci są dla nas najważniejsi – przekonuje Andrzej Kuźniak – Nasza firma doskonale zna
kanał resellerski w Polsce i w krajach regionu CEE, a tworzące go firmy świetnie znają
ABC Data. Klienci doskonale wiedzą, że mogą na nas liczyć w każdej sytuacji. Nie ma tu
znaczenia wielkość ﬁrmy, bo w ABC Data liczą się zarówno najmniejsi, jak i najwięksi. Takie
podejście procentuje – dodaje wiceprezes zarządu ABC Data.
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Z kolei tytuł i statuetka „IT Championa 2018” w kategorii „Dystrybutor z wartością dodaną
VAD” trafiły do S4E. Spółka ta stanowi „VAD-owe ramię” ABC Data i jest jednym z wiodących
polskich dystrybutorów z wartością dodaną. W imieniu spółki nagrodę odebrał członek
zarządu S4E – Arkadiusz Możdżeń. Tym samym, podczas wieczoru „IT Championów” dwie
najważniejsze nagrody w obszarze dystrybucji trafiły do Grupy Kapitałowej ABC Data.
To najlepsze potwierdzenie pozycji Grupy w polskiej branży IT, a także zaufania i szacunku,
jakimi darzą Grupę ABC Data zarówno jej klienci, jak też przedstawiciele branżowych mediów.

O ABC Data S.A.
ABC Data S.A. jest wiodącym dostawcą sprzętu i usług IT oraz elektroniki użytkowej w regionie CEE.
Jako jedyna firma w branży działa bezpośrednio w ośmiu państwach Europy Środkowo-Wschodniej.
Spółka z powodzeniem kreuje rynkowe trendy i systematycznie rozbudowuje swoje portfolio
o produkty z obszaru nowych, innowacyjnych technologii. Dzięki wieloletnim inwestycjom
w internetowe platformy obsługi klientów, dystrybutor zajmuje dziś czołową pozycję w zakresie
internetowej sprzedaży B2B. W latach 2009 – 2018 ABC Data została ośmiokrotnie wyróżniona, jedną
z najważniejszych w branży, nagrodą EMEA Channel Academy dla najlepszego dystrybutora regionu
CEE. Jako pierwsza firma z Polski została członkiem GTDC, prestiżowego stowarzyszenia największych
dystrybutorów IT na świecie. Od 2010 roku jest też notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych
w Warszawie.
Za kontakty z mediami odpowiada:
Agnieszka Forasińska
ABC Data S.A.
Agnieszka.Forasinska@abcdata.eu
+48 22 591 67 83
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