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TISKOVÁ ZPRÁVA

Společnost DNS dosáhla statusu GOLD na českém a slovenském trhu
Praha, 8. června 2020 - DNS a.s., jeden z nejvýznamnějších IT distributorů s přidanou
hodnotou na českém a slovenském trhu, oznámil dosažení statusu „GOLD“ distributora
společnosti Micro Focus na českém a slovenském trhu.
Pavel Klimuškin, generální ředitel společnosti DNS k tomuto dodává: „Když jsme před rokem
uzavírali distribuční kontrakt se společností Micro Focus, deklarovali jsme naši ambici stát se jejím
klíčovým distributorem. Jsem rád, že se nám tuto ambici daří naplňovat a že se DNS stává
preferovaným partnerem nejen pro Micro Focus, ale i pro implementační partnery, kterým poskytuje
potřebnou podporu.“
V nadcházejícím období chce DNS nejen potvrdit tento status, ale zároveň také rozšířit svoji
přidanou hodnotu pro další zajímavé produkty z rodiny Micro Focus. „Plánujeme se nyní zaměřit na
rozvoj partnerské sítě a rozšíření našich služeb, jež poskytujeme. Chceme být schopni nabídnout
odborné služby v rámci celého životního cyklu projektu, což vnímáme jako důležitý milník na cestě
stát se preferovaným distributorem na českém a slovenském trhu,“ říká Robert Dastych, Team
Leader SW.
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O společnosti DNS
DNS je předním distributorem informační techniky a IT projektů s přidanou hodnotou, který působí na českém
trhu přes 22 let. Společnost je součástí skupiny eD System Group. S ročním obratem, který v loňském
fiskálním roce dosáhl přes 3 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
Technologies, Lenovo, Hitachi Vantara, Huawei, Microsoft, Check Point, Fortinet a další. Více informací
najdete na www.dns.cz.
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