Kraków, 03.01.2017

Bartosz Bednarski Dyrektorem Zarządzającym Axence

Polski producent oprogramowania do zarządzania infrastrukturą IT powierza
realizację nowej strategii sprzedaży i komunikacji managerowi z dużym
doświadczeniem w branży ICT.
Bartosz Bednarski, dotychczasowy Dyrektor Sprzedaży i Marketingu Axence, został
mianowany Dyrektorem Zarządzającym spółki. Jego głównym zadaniem będzie wdrożenie
nowej strategii sprzedaży i komunikacji firmy oraz nadzór nad realizacją
wyznaczonych celów. Są nimi m.in. dotarcie z przekazem i ofertą do dużego biznesu,
znaczne rozbudowanie portfolio klientów oraz rozwój sieci partnerskiej, w efekcie czego
spodziewany jest znaczny wzrost przychodów i ekspansja firmy na rynki ościenne. W
realizacji planu rozwoju mają pomóc liczne sukcesy, które manager osiągał przez ostatnich
15 lat, pracując dla największych polskich oraz zagranicznych grup kapitałowych.

Bartosz posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do nadania właściwego kierunku rozwoju
Axence. Chcemy jeszcze lepiej komunikować i sprzedawać nasze oprogramowanie liderom
swoich branż. Axence nVision to kompleksowe rozwiązanie, które z powodzeniem może być
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wykorzystywane nawet przez największe podmioty, należy tylko do nich odpowiednio
umiejętnie dotrzeć. To właśnie jedno z głównych zadań Bartosza. – mówi Grzegorz
Oleksy, Prezes Zarządu Axence.

Pierwsze pół roku pracy w Axence było dla mnie niezwykle wartościowe, umożliwiło mi
dokładne poznanie specyfiki produktu i otoczenia konkurencyjnego oraz przeprowadzenie
szczegółowej analizy zachodzących w firmie procesów. Dzięki zgromadzonej wiedzy i
doświadczeniu zaproponowałem wprowadzenie szeregu kluczowych zmian rozwojowych,
których pozytywne efekty już zaczynają być widoczne. W perspektywie czasu chcę uczynić z
Axence idealnego partnera dla biznesu, w tym również dla dużych rynkowych graczy. Wierzę,
że dzięki świadomemu definiowaniu oraz optymalizacji mechanizmów działania, dostarczymy
zupełnie nową jakość, którą docenią zarówno nasi obecni oraz przyszli klienci. To odpowiedni
czas, by Axence mogło wejść na kolejny poziom rozwoju. Dziękuję Grzegorzowi za zaufanie.
– mówi Bartosz Bednarski, Dyrektor Zarządzający Axence.
Bartosz Bednarski jest blisko związany z branżą ICT. Wcześniej pracował m.in. dla Grupy
Cyfrowy Polsat i T-Mobile Polska. Zarządzał dużymi zespołami odpowiedzialnymi za obszar
sprzedaży oraz rozwijania relacji z szeroko definiowanym rynkiem B2B. Z powodzeniem
realizował ambitne cele sprzedażowe oraz wprowadzał na rynek nowe produkty. Jest
absolwentem Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej im. Wojciecha Korfantego na
kierunkach Zarządzanie oraz Zarządzanie Międzynarodowe. Ponadto posiada dyplom Master
of Business Administration uczelni Uniwersytet Śląski oraz Aix-Marseille Graduate School of
Management. Swoją wiedzę praktyczną wzbogaca regularnie, biorąc udział w warsztatach i
szkoleniach dla kadry zarządzającej. Prywatnie pasjonuje się sportami motorowymi i dobrą
muzyką.
Zachęcamy do śledzenia oficjalnych kanałów Axence w mediach społecznościowych:
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Informacje o firmie Axence
Axence od ponad 10 lat dostarcza przedsiębiorstwom i instytucjom na całym świecie profesjonalne rozwiązania do
kompleksowego zarządzania infrastrukturą IT. Flagowy produkt firmy, oprogramowanie Axence nVision,
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odpowiada na kluczowe potrzeby administratorów i oficerów bezpieczeństwa IT w zakresie monitorowania sieci
i użytkowników, inwentaryzacji sprzętu i oprogramowania, zdalnej pomocy technicznej oraz ochrony danych przed
wyciekiem. Zarządom pozwala zaś optymalizować koszty obsługi infrastruktury informatycznej niezależnie od jej
wielkości. Rozwiązania Axence zainstalowano dotychczas na ponad 600 000 urządzeń, a liczba ta stale się
powiększa. Ich wysoką jakość doceniają zarówno liderzy rynku, jak również międzynarodowe organizacje i media
branżowe.
Kontakt dla mediów
Jacek Dąbrowski
Starszy Specjalista ds. PR i Digital Marketingu
biurko: +48 12 444 73 59
kom.: +48 533 334 709
e-mail: jacek.dabrowski@axence.net
Skype: jacek_axence
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