média

TISKOVÁ ZPRÁVA
DNS má nového výkonného ředitele
Praha, 27. března 2019 – Společnost DNS, největší český distributor s přidanou hodnotou,
personálně posiluje. Pozici výkonného ředitele od února nově zastává Pavel Klimuškin.
Své působení v DNS okomentoval Pavel Klimuškin slovy: „Rozhodnutí pracovat pro DNS bylo
podmíněno několika faktory. Prvním je, že oblast ICT je dynamický obor plný zajímavých lidí
a projektů. Druhým faktorem byla možnost využít zkušenosti, které jsem získal v oblasti distribuce,
práce pro světového výrobce i koncového zákazníka. A v neposlední řadě mne oslovila velmi
příjemná firemní kultura.“ Před nástupem do DNS působil Pavel Klimuškin na různých pozicích
v oblasti ICT. Od roku 2000 zastával řídící pozice ve společnostech Český telecom, Avnet (dnes
Tech Data), HPE či ČEZ ESCO.
„Tímto bych rád poděkoval celému týmu DNS. Zejména Petrovi Jirků a všem manažerům za to
s jakým nasazením zvládli přechodnou dobu a navíc dosáhli výrazného růstu tržeb“, dodává
zástupce majitelů společnosti Hynek Tyl.
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O společnosti DNS
DNS je předním distributorem informační techniky a IT projektů s přidanou hodnotou, který působí na českém
trhu již 20 let. Společnost je součástí skupiny eD System Group. S ročním obratem, který v loňském fiskálním
roce dosáhl přes 2 miliardy Kč, je DNS a.s. nejdůležitějším distributorem IT s přidanou hodnotou na českém
trhu s nejširším portfoliem dodávaných technologií. Jednotlivé divize společnosti DNS se zaměřují na prodej
produktů a služeb renomovaných IT firem jako je IBM, Hewlett-Packard Enterprise, DELL EMC, Lenovo,
Hitachi Vantara, Huawei, Microsoft, Check Point, Fortinet a další. Více informací najdete na www.dns.cz.
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