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VECTO z Diamentem Forbesa!

VECTO, warszawska spółka IT, znalazła się wśród laureatów tegorocznej edycji Diamentów Forbesa. Zestawienie,
opracowane przez magazyn Forbes oraz wywiadownię Bisnode Polska, prezentuje najbardziej dynamicznie rozwijające
się firmy w naszym kraju.

Diamenty Forbesa przyznawane są firmom, które w ciągu ostatnich trzech lat rozwijały się najszybciej i osiągnęły
największy wzrost. Wśród najważniejszych kryteriów znalazły się również takie elementy, jak wartość majątku,
wiarygodność biznesowa i brak negatywnych zdarzeń prawnych. Za rzetelne opracowanie wyników odpowiada
redakcja magazynu Forbes oraz wywiadownia gospodarcza Bisnode Polska.
„To dla nas bardzo ważne wyróżnienie. Cieszymy się, że rozwój naszej firmy został zauważony. Organizatorzy tego
rankingu skrupulatnie zbadali naszą historię oraz wysokie standardy współpracy z całym otoczeniem biznesowym. Od
lat skutecznie realizujemy wdrożenia IT i zapewniamy bezpieczeństwo informatyczne polskim przedsiębiorstwom.
Diament Forbesa odbieramy jako potwierdzenie, że jesteśmy na właściwej drodze i możemy cieszyć się zaufaniem
naszych klientów oraz partnerów biznesowych.” – mówi Jakub Wychowański z VECTO.
Warto zwrócić uwagę, że VECTO, oprócz dostarczania klientom rozwiązań informatycznych, aktywnie uczestniczy w
edukowaniu całego rynku. Od ponad roku organizowane są Vtorki Technologiczne – cykl bezpłatnych webinarów,
podczas których inżynierowie VECTO oraz partnerzy firmy prezentują najciekawsze rozwiązania IT, nowe wdrożenia,
czy ryzyka wynikające z rosnącej skali cyberzagrożeń. „Uważamy, że wysoka świadomość informatyczna naszych
klientów pomaga stworzyć rozwiązania idealnie dopasowane do konkretnych potrzeb. Przeprowadzamy bezpłatne
audyty i warsztaty technologiczne przed podjęciem przez naszych klientów decyzji zakupowych. Dzięki temu mogą
oni inwestować w te obszary, które rzeczywiście wymagają udoskonalenia. To uczciwe podejście buduje zaufanie oraz
warunki do długoterminowej współpracy.” – dodaje Wychowański.
Więcej informacji: www.vecto.pl

VECTO sp. z o.o. działa od 2008 roku. Forma łączy kilkudziesięcioletnie doświadczenie kadry kierowniczej z
potencjałem młodego zespołu, który rozumie realia rynku IT i wyzwania stojące przed firmami i instytucjami wobec
dynamicznie zmieniającej się technologii.
Spółka dostarcza i wdraża systemy informatyczne oraz świadczy usługi outsourcingu IT dla firm. Oferuje kompleksowe
rozwiązania zabezpieczania danych oraz backupu w oparciu o produkty renomowanej firmy EMC. Wszystkie prace
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wdrożeniowe wykonuje zespół certyfikowanych, doświadczonych inżynierów.
VECTO
press box
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