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Spoločnosť Farnell, popredný distribútor
elektronických komponentov bol zvolený
za víťaza prestížneho ocenenia Performance
Excellence Award 2009 od spoločnosti Avago
Technologies. Spoločnosť Avago, globálny vý-
robca analógových, signálnych a optoelektro-
nických komponentov a súvisiacich systémov
pôvodne neplánoval udeľovať minulý rok toto
ocenenie, a to najmä kvôli slabším obchod-
ným výsledkom, až kým nezískal podrobnosti
o vynikajúcich výsledkoch spoločnosti Farnell
v regióne Východnej Európy.

Vďaka silným obchodným zastúpeniam v kaž-
dej krajine Východnej Európy a 12-tim web
stránkam lokalizovaným do národných jazy-
kov dosiahol Farnell výnimočný rast, keď
počet aktívnych zákazníkov pre produkty
Avago narástol o 115 % a ďalší predaj vzrás-
tol o 73 %. Ocenenie je dôkazom úspešnej
expanzie spoločnosti Farnell na trhy Východ-
nej Európy s portfóliom produktov Avago, čo
posunulo Avago medzi desať najväčších dodá-
vateľov pre Farnell v tomto regióne.

Farnell pokračuje v úzkej spolupráci s Avago
Technologies a v súčasnosti ponúka v on-line

katalógu na stránke www.farnell.com/sk viac
ako 3500 produktov od tohto popredného
výrobcu. Správy a odborné články od Avago
sú uverejňované na technologickom portály
www.element-14.com, ktorý je určený pre
on-line komunitu odborníkov z oblasti návrhu
elektronických zariadení. Vývojári z celého
sveta si tu môžu vymieňať skúsenosti, konzul-
tovať veci s odborníkmi, získať informácie
o nových trendoch a produktoch a diskutovať
o nich.

O spoločnosti Avago Technologies
Avago Technologies ponúka rozsiahle portfó-
lio analógových, signálnych a optoelektronic-
kých prvkov a súvisiacich systémov viac ako
40 000 koncovým zákazníkom, a to vrátane
mnohých celosvetovo popredných výrobcov
zariadení. Avago disponuje v priemysle najlep-
ším systémom dodávok na čas a bezkonku-
renčnou distribučnou sieťou.

O spoločnosti Farnell
Farnell je popredným distribútorom elektro-
nických súčiastok, elektrických dielov, výrob-
kov pre priemysel, prevádzky, údržbu a opra-

vy zásobujúci milióny inžinie-
rov a odborníkov nákupu
v celej Európe a Ázii najnovší-
mi technológiami. Farnell za-
mestnáva viac ako 1200 pracov-
níkov v 20-tich krajinách na celom svete
a predáva v ďalších 100 krajinách. S viac ako
500 tisíc výrobkami na sklade od 1200 dodá-
vateľov sa portfólio Farnellu stále rozširuje,
vďaka čomu dokáže svojím zákazníkom ponú-
kať najnovšie technológie.

Farnell je súčasťou globálne pôsobiacej spo-
ločnosti Premier Farnell Group, ktorá pracuje
bez geografického obmedzenia a hraníc. Vďa-
ka rozmiestneniu týchto prevádzok a nado-
budnutiu skúseností, distribuuje Farnell široké
spektrum elektronických prvkov a elektric-
kých súčiastok.
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