Tisková zpráva

HP vyhlašuje své nejlepší české obchodní
partnery za rok 2020
Praha, 21. ledna 2020 – Společnost HP Inc Czech Republic děkuje svým obchodním partnerům
za úspěšnou spolupráci v uplynulém roce a zároveň oceňuje ty nejúspěšnější z nich.
Prodej přes partnerský kanál zůstává velmi důležitou a nedílnou součástí strategie společnosti
HP. Silné partnerství mezi HP a obchodními partnery pomáhá HP k pozici prodejní jedničky v
oblasti osobních počítačů a tiskáren na českém i slovenském trhu1 navzdory výzvám, které přinesl
rok 2020. HP navíc v minulém roce spustilo globální partnerský program HP Amplify. První
globální program svého druhu2 je optimalizovaný tak, aby partnerům umožnil dynamický růst a
poskytoval koncovým zákazníkům dlouhodobě spolehlivé služby.
„Minulý rok byl pro nás všechny velmi náročný a jsem velmi potěšena, že jsme se s nástrahami
koronavirové krize společně s partnery vypořádali tak dobře. Chtěla bych všem našim obchodním
partnerům poděkovat za skvělou spolupráci i v nelehkých časech a věřím, že naše kooperace bude
úspěšná i do budoucna,“ uvedla Erika Lindauerová, generální ředitelka společnosti HP Inc pro
Česko a Slovensko.

Přehled oceněných obchodních partnerů HP za rok 2020
Největší distributor HP:
1. místo: eD system a.s.
2. místo: AT Computers a.s.
3. místo: SWS a.s.
Distributor HP s největším meziročním nárůstem:
1. místo: AT Computers a.s.
2. místo: Tech Data Distribution, s.r.o.
3. místo: eD system a.s.
Největší retail nebo online partner HP:
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1. místo: Alza.cz a.s.
2. místo: HP TRONIC Zlín, spol. s r.o.
3. místo: Mall Group a.s.
Retail nebo online partner HP s největším meziročním nárůstem:
1. místo: HP TRONIC Zlín, spol. s r.o.
2. místo: COMFOR STORES a.s.
3. místo: Mall Group a.s.
Největší HW Reseller HP:
1. místo: AUTOCONT a.s.
2. místo: XANADU a.s.
3. místo: ELSO PHILIPS SERVICE, spol. s r.o.
Reseller HP s největším meziročním nárůstem HW:
1. místo: ELSO PHILIPS SERVICE, spol. s r.o.
2. místo: XANADU a.s.
3. místo: XEVOS Solutions s.r.o.
Největší reseller HP v prodeji spotřebního materiálu:
1. místo: OFFICE DEPOT s.r.o.
2. místo: PREMO s.r.o.
3. místo: C SYSTEM CZ a.s.
Největší HP DesignJets partner:
1. místo: LEGIA, spol. s r.o.
2. místo: COPY GENERAL TECHNOLOGY, s.r.o.
3. místo: Alza.cz a.s.
Největší iMPS partner HP:
1. místo: Print Partners s.r.o
2. místo: ELSO PHILIPS SERVICE, spol. s r.o.
3. místo: Xanadu a.s.
Nejlepší servisní HP partner:
1. místo: VSP DATA a.s.
2. místo: S&T CZ s.r.o.
3. místo: RSM CZ a.s.
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O společnosti HP
Společnost HP Inc. (NYSE: HPQ) vytváří technologie, které usnadňují život lidem po celém světě.
Prostřednictvím našeho portfolia osobních počítačů, tiskáren a řešení pro 3D tisk vytváříme zážitky, které
ohromí. Více informací o HP Inc. naleznete na http://www.hp.com.

Kontakt pro média:
Jakub Knoll
Jakub.knoll@sinuhet-pr.cz
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S výjimkou Číny
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