Farnell získal
ocenenie Európsky
Distribútor roka
2011 od VARTA
Microbattery GmbH
Spoločnosť Farnell získala ocenenie Európsky distribútor roka 2011
od spoločnosti VARTA Microbattery GmbH, celosvetového výrobcu
a vývojára nabíjateľných a galvanických batériových systémov. Cena,
ktorú prevzal Robert Rospędzihowski, riaditeľ komerčného predaja
Farnell Europe, je dôkazom výnimočného vzťahu vybudovaného
za posledný rok spolu s úspechom Farnellu z hľadiska nárastu
zákazníkov v ťažiskovo dôležitých krajinách a rastúcemu objemu
predaja všetkých typov batérií VARTA v celej Európe.
Farnell má na sklade viac ako 200 produktových typov z ponuky
VARTA vrátane nabíjateľných a nenabíjateľných batérií a plochých
batérií. Spoločnosť VARTA zvlášť ocenila nový spôsob pri uvádzaní produktov prostredníctvom svojej komunity element14 a služby
Farnellu. Andrew Cranke je manažér tejto komunity pre európsku
distribúciu spoločnosti VARTA, ako aj odborníkom z priemyslu
a aktívnym prispievateľom.
„Táto cena je ocenením celého nášho tímu a veľkou príležitosťou
do budúcnosti ešte viac zvýšiť predaj spolu s ďalším zlepšovaním
podpory našich zákazníkov formou online skúseností v rámci celej
Európy,“ uviedol Jo Brook, produktový manažér pre oblasť batérií
spoločnosti Farnell.

Premier Farnell
podpísal dohodu
s Digilent o distribúcii
Spoločnosť Premier Farnell plc oznámila, že pridala do svojho
portfólia jedného z vedúcich výrobcov z oblasti elektrotechnických
a počítačových riešení. Digilent ponúka široké spektrum produktov
pre akademickú obec z oblasti elektrotechniky a počítačov, ako aj
pre profesionálov z oblasti priemyslu. K dispozícii sú také produkty, ako vývojové dosky pre FPGA a mikrokontroléry, programovacie
riešenie JTGA pre Xilinx FPGA a Electronic Explorer Kit – osobná
stanica na návrh obvodov. Digilent vydal aktuálne aj rad produktov chipKIT – 32-bitovú mikroprocesorovú platformu pre otvorenú
platformu vývoja elektronických produktov Arduino™. Okrem toho
Digilent ponúka široké spektrum periférnych modulov vrátane platforiem pre robotiku, A/D a D/A prevodníky, snímače a akčné členy
na rozšírenie možností vývojových dosiek. Produkty spoločnosti
Digilent sú dostupné v rámci jednotlivých súčastí Premier Farnell
– Farnell, Newark element14 a element14.
„Podpísaná dohoda odzrkadľuje našu hlavnú stratégiu zameranú
na podporu inžinierov a vývojárov elektroniky na celom svete a rozširuje našu produktovú ponuku pre zákazníkov na celom svete,“
uviedol Mike Buffham, riaditeľ pre produkty a vývoj elektroniky
v spoločnosti Premier Farnell. „Je to ďalší prídavok k našim pevným
vzťahom s dodávateľmi; sme nadšení z možností, ktoré sa nám tým
otvárajú. Posilníme tým vzťahy s existujúcimi zákazníkmi a pomôže
nám to získať aj nových zákazníkov na celom svete.“

Robert Rospędzihowski a Jo Brook preberajú ocenenie Európsky
distribútor roka 2011. Cenu odovzdáva zástupcu spoločnosti
VARTA Andrew Cranke.

„Radi by sme zablahoželali spoločnosti Farnell k tejto cene, ktorá
odzrkadľuje hneď niekoľko vecí, ktoré Farnell počas roku 2011
robil mimoriadne dobre,“ povedal A. Cranke. „Jednou z nich je
tímová práca vyžadujúca disponovanie najnovšími a inovatívnymi
typmi batérií, ktoré sú okamžite schopní ponúknuť a predať svojim
zákazníkom. Druhou je výnimočný nárast predaja týmto zákazníkom. A nakoniec je táto cena dôkazom aj toho, že batérie sú
kľúčovým prvkom pri návrhu produktov a ovplyvňujú ich funkcionalitu. Farnell predal viac batérií ešte väčšiemu počtu zákazníkov ako
kedykoľvek predtým.“
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„Partnerstvo s Premier Farnell nám výrazne pomôže pri prezentácii
našich vývojových zostáv zákazníkom,“ uviedol Clint Cole, prezident
Digilent, Inc. „Tešíme sa na spoluprácu pri napĺňaní komplexných
potrieb inžinierov programátorov.“
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