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Az elismerés különösen fontos a magyarországi vállalat számára, hiszen a Kelet-Európában
mûködõ cégek közül elsõként került be az európai elit partnerek részére létrehozott csoportba. A
mandátum egy évre szól, a tagság pedig magasabb szintû, közvetlen kommunikációs lehetõséget
jelent a Bravogroup és a Canon között.
A Bravogroup a Canon európai elit partnerei között
A "Club for the European Elite" a Canon 60 legfontosabb európai partnerét foglalja magába. A
partnerek akkreditációja szigorú és évente ellenõrzött annak érdekében, hogy minél magasabb
szintû szolgáltatást nyújthassanak ügyfeleik számára. Az akkreditáció eléréséhez a vállalatoknak
számos kritériumnak kell megfelelniük, amely garancia a legjobb minõségre és támogatásra.
A Bravogroup a régió egyik legnagyobb infokommunikációs vállalata. A több mint 20 éves
tapasztalattal rendelkezõ cég által kínált dokumentumkezelési megoldások a dokumentum
létrehozásától, annak megosztásán át az archiválásig és a megsemmisítésig, a felhasználók
minden igényét kielégítik. A Bravogroup a vállalatok igényeit szem elõtt tartva költségcsökkentõ és
hatékony munkavégzést segítõ megoldásokat és eszközöket nyújt ügyfelei számára.
"Büszkék vagyunk rá, hogy Kelet-Európából egyedüliként egy magyar vállalat is bekerült a Canon
európai elit klubjába, és a jövõben is minden támogatást megadunk a Bravogroup számára a
kiemelkedõ státusz megtartásához" - mondta Moravcsik László, a Canon Hungária Kft. ügyvezetõ
igazgatója.
"Az egyik legmeghatározóbb tényezõ a gazdasági vállalatok gondolkodásában, a
költségcsökkentés, hiszen közvetlenül és egyértelmûen befolyásolja sikerességüket. Ugyanilyen
fontos számukra a hatékonyság is, amely sok területen - többek között a költségek területén is nyereséget jelenthet számukra. A Bravogroup Office és a Canon szoros együttmûködése hozzájárul
az ügyfelek költségeinek csökkentéséhez, valamint hatékonyságuk növeléséhez" - tette hozzá
Berke Tamás, a Bravogroup Rendszerház Kft. ügyvezetõ igazgatója.
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