Warszawa, 18 kwietnia 2018
Informacja prasowa

ABC Data otworzy pierwszy salon Xiaomi Mi Store w Warszawie

ABC Data, pierwszy w Polsce dystrybutor urządzeń Xiaomi, 12 maja 2018 r. otworzy w
Warszawie Mi Store – oficjalny salon z urządzeniami chińskiego producenta. Sklep będzie
mieścił się na parterze centrum handlowego Arkadia.
„Od czerwca 2017 roku w Warszawie działa wyspa Mi Zone, pełniąca rolę nie tylko
sklepu, ale też showroomu urządzeń Xiaomi. Dzięki niej zaistnieliśmy w świadomości
szerszego grona odbiorców – również tych, którzy na co dzień nie interesują się nowymi
technologiami. Teraz nadeszła pora, aby zrobić krok naprzód. Otwierając salon Mi Store
udostępnimy polskim fanom Xiaomi szeroką gamę smartfonów Mi i Redmi, a także
rozwiązań ekosystemowych, a wszystko to w znacznie bardziej komfortowych
warunkach niż dotychczas” – wyjaśnia Łukasz Łyżwa, Xiaomi Business Unit Director w
ABC Data.
Warszawski Mi Store zajmie powierzchnię 102 metrów kwadratowych. Lokal położony
jest na parterze Arkadii – największej galerii handlowej w Polsce, odwiedzanej rocznie
przez niemal 20 mln klientów, oferującej klientom bogatą ofertę handlową,
rozrywkową i gastronomiczną. Sklep będzie czynny w godzinach 10-22 od poniedziałku
do soboty oraz w niedziele nieobjęte zakazem handlu.
Kolejne informacje dotyczące otwarcia warszawskiego Mi Store będą na bieżąco
publikowane na profilu Mi Polska na Facebooku: www.facebook.com/XiaomiPoland.
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O ABC Data S.A.
ABC Data S.A. jest wiodącym dostawcą sprzętu i usług IT oraz elektroniki użytkowej w regionie
CEE. Jako jedyna firma w branży działa bezpośrednio w ośmiu państwach Europy ŚrodkowoWschodniej. Spółka z powodzeniem kreuje rynkowe trendy i systematycznie rozbudowuje
swoje portfolio o produkty z obszaru nowych, innowacyjnych technologii. Dzięki wieloletnim
inwestycjom w internetowe platformy obsługi klientów, dystrybutor zajmuje dziś czołową
pozycję w zakresie internetowej sprzedaży B2B. W latach 2009 – 2017 ABC Data została
siedmiokrotnie wyróżniona, jedną z najważniejszych w branży, nagrodą EMEA Channel
Academy dla najlepszego dystrybutora regionu CEE. Jako pierwsza firma z Polski została
członkiem GTDC, prestiżowego stowarzyszenia największych dystrybutorów IT na świecie. Od
2010 roku jest też notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
O Xiaomi
Firmę Xiaomi założył w 2010 roku Lei Jun. Wierzy on, że technologia wysokiej jakości nie musi
kosztować fortuny. W tym duchu też tworzymy i oferujemy niezwykłe urządzenia,
oprogramowanie oraz usługi internetowe dla i z pomocą fanów Mi. Ich opinie uwzględniliśmy
przy produkcji m.in. Mi Note Pro, Mi Note, Mi 5, Redmi Note 3, Mi TV czy Mi Band. Dzięki
sprzedaży ponad 70 milionów smartfonów w 2015 r. i udostępnieniu swoich produktów w
takich państwach jak Tajwan, Hong Kong, Singapur, Malezja, Filipiny, Indie, Indonezja i Brazylia,
Xiaomi rozwija swoją działalność na całym świecie, stając się tym samym globalną marką.
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