Warsaw, 27.06.2013
Comunicat de presă

ABC Data – cea mai mare companie IT din Polonia

ABC Data, cel mai mare distribuitor IT din Europa Centrală și de Est, ocupă locul 1 în
Computerworld TOP 200 – cea mai importantă clasificare din industria IT. Venitul
realizat în anul fiscal 2012 în valoare de 3.7 miliarde PLN a consolidat această poziție
pentru companie. ABC Data câștigă această distincție pentru cel de-al treilea an la
rând. Conform raportului, creșterea dinamică a companiei a caracterizat întreaga
industrie IT anul trecut. Evoluția pozitivă a rezultatelor financiare ale companiilor din
acest sector se datorează în mare măsură creșterii stabile a eficienției, optimizării de
costuri și dezvoltării exporturilor.
„Locul 1 în Computerworld TOP 200 atestă nu numai faptul că ABC Data este cel mai
mare distribuitor IT din Polonia, ci și că este și cea mai mare companie din întreaga
industrie IT&C din țară. Anul trecut am realizat cel mai mare profit din istoria
companiei, iar rezultatele financiare au fost în creștere constantă de la un trimestru
la următorul. Evoluția companiei se datorează unui model de business bine
structurat. Astfel, utilizăm un canal de vânzări modern, ne ajustăm continuu
portofoliul tendințelor din piață și cooperăm îndeaproape cu cei mai mari
producători. Încercăm să depășim mereu modelul tradițional de distribuție IT” a
declarat Norbert Biedrzycki, Președinte ABC Data.
În 2012, venitul ABC Data a crescut cu o cincime, până la 3.7 miliarde PLN. Tendința
de creștere se continuă și în acest an. În primul trimestru, compania a avut o
creștere de 43% a vânzărilor și un profit net cu 52% mai mare decât în anul
precedent. Conform estimărilor publicate, distribuitorul va înregistra o creștere de
11% a veniturilor, până la 4.1 miliarde de zloți.
Computerworld TOP 200 este un raport care estimează tendințele curente și
direcțiile de dezvoltare ale industriei IT&C din Polonia. Acesta conține informații
financiare detaliate, știri curente din presă și opiniile unor analiști de marcă din
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industrie. Raportul din acest an a fost publicat pe 26 iunie și a inclus 271 de
companii.
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