Ilona Weiss, predsedkyňa predstavenstva ABC Data – lídra v distribúcií IT v Poľsku a v regióne CEE,
bola ocenená prestížnym časopisom CRN ako „Osobnosť trhu s IT pre rok 2015“. Toto ocenenie
vyzdvihuje úspechy, ktorých Ilona Weiss dosiahla v oblasti rozvoja spoločnosti ABC Data, ktorá je
jednou z najdôležitejších spoločností na poľskom distribučnom trhu s IT, a ktorá už viac ako 25 rokov
úspešne udáva smer vývoja distribučného trhu s IT.

Ocenenie bolo Ilone Weiss predané behom slávnostnej udalosti časopisu CRN „Business Tech Trends
2016“. Slávnostného ceremoniálu sa zúčastnilo mnoho zástupcov najvplyvnejších IT spoločnosti
pôsobiacich na trhu v Poľsku, ako je napr. Microsoft, Dell a Lenovo. Behom predávania tejto ceny Ilona
zdôraznila skutočnosť, že ju venuje celému tímu ABC Data, pretože bez nich by tento úspech ani
ostatné úspechy neboli možné.
Časopis CRN Poľsko po celé roky utvára a ovplyvňuje názory v oboroch v oblasti B2B. Je to veľká pocta,
byť vybraná tak významným časopisom. Napriek tomu, že som ocenenie získala za svoje osobné
úspechy, rada by som ich venovala celému tímu ABC Data, „povedala Ilona Weiss.“ Viac ako 25 rokov
sme v našej krajine vedúcim distribútorom zariadení, softvéru a počítačového príslušenstva. V rámci
krajín regiónu CEE sa poľský trh s IT najviac podobá trhu západnej Európy. Je to mimo iné aj vďaka
spoločnosti ABC Data, ktorá po celé roky svojou aktivitou hrá významnú rolu v procese rozvoja
poľského trhu, „ dodala predsedkyňa predstavenstva spoločnosti ABC Data.
CRN je známy časopis na poľskom trhu, ktorý sa zaoberá distribúciou IT zariadení. Časopis priebežne
analyzuje trendy na trhu a poskytuje svojim čitateľom vždy najnovšie cenné informácie a vhodné
komentáre k IT priemyslu. Preto je toto ocenenie „Osobnosť trhu s IT pre rok 2015“ cenné ako pre
Ilonu Weiss tak aj pre našu spoločnosť. Uznanie prejavené tak prestížnym časopisom, ktorý utvára
názory na trhu, je povzbudzujúci. Cena navyše jasne poukazuje na vysokú pozíciu ABC Data na poľskom
trhu.
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