INFORMACJA PRASOWA

ViDiS S.A. uhonorowany nagrodą
„Rzetelny w biznesie 2010”
Wrocław, 22 marca 2010 r. – ViDiS S.A. – wyspecjalizowany dystrybutor urządzeń
audiowizualnych notowany na rynku NewConnect – otrzymał od Krajowego Rejestru Długów
(KRD)

tytuł

„Rzetelny

w

biznesie

2010”.

Wyróżnienie

przyznawane

jest

w

ramach

prowadzonego przez KRD ogólnopolskiego programu Rzetelna Firma. Inicjatywa ta ma służyć
propagowaniu

stosowania

przez

przedsiębiorców

zasad

etyki

oraz

transparentności

w prowadzonej przez nich działalności. Wręczenie statuetki odbyło się we Wrocławiu podczas
uroczystej Gali Gazeli Biznesu 2011.
- „W obecnych czasach, świeżo po kryzysie ekonomicznym, popularne wśród przedsiębiorstw jest
ograniczanie kosztów zewnętrznych, wydłużanie terminów realizacji kontraktów oraz terminów płatności.
W ten sposób firmy zapominają jednak o długofalowych działaniach w celu osiągnięcia zrównoważonego
rozwoju. Jednocześnie walka o klienta sprawia, iż często skłaniają się one ku wątpliwym etycznie
zachowaniom i rozwiązaniom. Działalność ViDiS S.A. opiera się przede wszystkim na transparentnej polityce
informacyjnej, dzięki czemu zyskujemy większe zaufanie w oczach naszych kontrahentów. Starając się tę
pozytywną relację utrzymać na bieżąco regulujemy nasze zobowiązania wobec innych podmiotów. Dlatego
przyznane ViDiS S.A. wyróżnienie stanowi dla nas formę docenienia wysiłków i pracy włożonej w rozwój
naszej firmy oraz aktywne budowanie relacji z klientami.” – mówi Tomasz Kliczkowski, Wiceprezes Zarządu
ViDiS S.A.
ROZSZERZENIE DZIAŁALNOŚCI ViDiS S.A.
Niedawno Spółka poinformowała o zawarciu umowy z firmą ACCO Polska sp. z o. o., należącą do grupy
ACCO Brands Corporation największego na świecie producenta asortymentu biurowego. Do oferty ViDiS
zostaną wprowadzone produkty takich marek jak NOBO (produkty z zakresu komunikacji wizualnej), REXEL
(niszczarki, trymery, gilotyny, zszywacze, dziurkacze, produkty do organizacji dokumentów), GBC (urządzenia
do oprawy i laminacji dokumentów wraz z materiałami eksploatacyjnymi) oraz KENSINGTON (akcesoria
komputerowe). Dzięki kontraktowi, Spółka rozszerzyła swoją działalność o dystrybucję produktów biurowych.

***

ViDiS jest wyspecjalizowanym dystrybutorem urządzeń audiowizualnych. W ofercie spółki znajdują się systemy
interaktywne, projektory i ekrany, a także wyświetlacze Digital Signage i akcesoria prezentacyjne.
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Spółka dystrybuuje produkty światowych marek takich jak m.in.: Sanyo (projektory, monitory), Qomo (tablice
interaktywne, tablety bezprzewodowe, wizualizery, systemy do testów), CASIO (projektory w nowej technologii
LED&Laser), AVtek (ekrany projekcyjne, uchwyty do projektorów, piloty i akcesoria prezentacyjne), Vivitek (projektory),
Lumens (wizualizery), Vision (systemy instalacyjne TechConnect), Plus-Vision (elektroniczne tablice kopiujące), DISPIO
(systemy Digital Signage, w tym ściany LCD), Just Lamps (lampy do projektorów wszystkich marek). Prowadzi także
serwis gwarancyjny i pogwarancyjny produktów Vivitek oraz Qomo.
W latach 2006-2008 firma odnotowała wzrost przychodów w wysokości 400% i zajęła 7 miejsce w regionie dolnośląskim i
67 w skali kraju, za co została uhonorowana „Gazelą Biznesu 2009” przyznawaną przez dziennik Puls Biznesu. W roku
2010 ViDiS po raz drugi otrzymał tytuł „Gazeli Biznesu”. Więcej informacji: www.vidis.pl
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