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Yılın IBM Dağıtıcısı Penta Teknoloji
IBM’den Penta Teknoloji’ye “Yılın Distribütörü” ödülü
Türkiye’nin önde gelen teknoloji dağıtıcılarından Penta Teknoloji, IBM Çözüm Ortakları toplantısı
kapsamında “Yılın Distribütörü” ödülüne layık görüldü.
Penta IBM İş Birimi adına Yılın Distribütörü ödülünü teslim alan Penta Teknoloji Genel Müdürü Mürsel
Özçelik ödül ile ilgili mutluluğunu belirterek, bu başarı için IBM Türkiye’ye, Penta Teknoloji IBM ekibine ve
kendilerini tercih eden bayilerine teşekkür etti.
Penta Teknoloji IBM İş Birimi Pazarlama ve Satış Destek Müdürü Gamze Okay da, gelecek vizyonlarını şu
sözlerle değerlendirdi; “Penta Teknoloji, IBM’in globaldeki strateji ve vizyonu ile hizalanarak kognitif ve
bulut alanlarındaki yatırımlarımıza 2016 yılında da devam edecek. IBM İş Birimi olarak çözüm ortaklarımızı
anlayarak, onların ihtiyaçlarını IBM’in uçtan uca çözümleriyle destekleyeceğiz ve tüm satış ve pazarlama
gücümüzü katma değer üretme, yeni müşteriler ve yeni pazarlar bulma yönünde sarf edeceğiz.”
Geride bıraktığımız 2015 yılının başarıları oyuncularının ödüllendirildiği ve gelecek döneme ilişkin görüşlerin
paylaşıldığı IBM Çözüm Ortakları toplantısında ayrıca Watson ile başlayan kognitif dönemin iş dünyasını
dönüştüreceği dile getirilirken, bu dönüşümün 2016 yılından itibaren hem IBM Türk, hem de IBM Çözüm
Ortakları için doğuracağı yeni iş stratejileri ve fırsatları incelendi.

PENTA TEKNOLOJİ
Penta Teknoloji kurulduğu 1990 yılından bu yana bilişim sektörünün büyüme hızının üstünde bir büyüme göstererek,
teknoloji dağıtıcısı lider şirketlerden biri haline gelir. Penta 50’yi aşkın küresel markanın Türkiye dağıtıcılığını yaparken,
her geçen gün iş ortakları için yeni katma değerler yaratmayı sürdürüyor. Türkiye’de 6000’e yakın bayisi bulunan
Penta, iş ortaklarını kesintisiz destekleyerek, sektörün çözüm odaklı kurumu olarak öne çıkıyor. Acer, Adobe, Asus,
Autodesk, Berq, Canon, Casio, Control4, Dell, D-Link, Epson, Exper, HP, HPE, Huawei, IBM, Inform, Intel, Kaspersky,
Lacie, Lenovo, Logitech, Maxell, Microsoft, MobileIron, MSI, Oki, Samsung, Sandisk, Seagate, TP-Link, Trust, Unify,
Verbatim, ViewSonic, Wacom, Xerox, Xirrus, Yealink ve ZyXEL başta olmak üzere birçok önemli markanın ürünlerini
ülke geneline yayılmış iş ortakları aracılığıyla tüm Türkiye’ye dağıtmaktadır. www.penta.com.tr
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