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Dzień dziecka w warszawskim Mi Store: akcja charytatywna i spotkanie z Karoliną
Pilarczyk

Autoryzowany salon Mi Store z urządzeniami Xiaomi w warszawskim centrum
handlowym Arkadia będzie świętował dzień dziecka w szczególny sposób. 1 czerwca 10%
wartości każdego zakupu dokonanego w sklepie zostanie przekazane na dom dziecka.
Ponadto, tego dnia w Mi Store będzie można spotkać się z Karoliną Pilarczyk – mistrzynią
driftu i ambasadorką Xiaomi.
„Mi Store w centrum handlowym Arkadia działa od dwóch tygodni i jesteśmy bardzo
zadowoleni zarówno z liczby klientów, którzy codziennie nas odwiedzają, jak i z
wyników sprzedażowych. Dlatego postanowiliśmy wykorzystać część zysków, by pomóc
potrzebującym” – wyjaśnia Łukasz Łyżwa, Xiaomi Business Unit Director w ABC Data.
10% z każdego zakupu dokonanego 1 czerwca w warszawskim Mi Store, niezależnie od
kwoty transakcji, zostanie przekazane Domowi Dziecka Nr 4 w Warszawie przy ul.
Łukowskiej 25. W ten sposób Xiaomi i ABC Data wspierają dzieci, które znalazły się w
niezwykle trudnej sytuacji życiowej.
Dodatkowo, w godz. 13-16 w salonie będzie można spotkać się z Karoliną Pilarczyk –
Królową Polskiego Driftu i ambasadorką Xiaomi, aby porozmawiać i zrobić pamiątkowe
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zdjęcie. Przy wejściu do centrum handlowego wystawiony zostanie sportowy
samochód Karoliny.
W warszawskim autoryzowanym salonie Mi Store, a także w internetowym sklepie Mihome.pl, dostępna jest pełna oferta urządzeń Xiaomi w oficjalnej polskiej dystrybucji.

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 ŚrodkowoWschodniej. 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 – 2017 ABC Data została
siedmiokrotnie 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.
O Xiaomi
Firmę Xiaomi założył w 2010 roku Lei Jun. Wierzy on, że technologia wysokiej jakości nie musi
kosztować fortuny. W tym duchu też tworzymy i oferujemy niezwykłe urządzenia,
oprogramowanie oraz usługi internetowe dla i z pomocą fanów Mi. Ich opinie uwzględniliśmy
przy produkcji m.in. Mi Note Pro, Mi Note, Mi 5, Redmi Note 3, Mi TV czy Mi Band. Dzięki
sprzedaży ponad 70 milionów smartfonów w 2015 r. i udostępnieniu swoich produktów w
takich państwach jak Tajwan, Hong Kong, Singapur, Malezja, Filipiny, Indie, Indonezja i Brazylia,
Xiaomi rozwija swoją działalność na całym świecie, stając się tym samym globalną marką.
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