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EPAM Systems: rok po otevření kanceláří v České republice
Praha, 10. října 2016. EPAM Systems (NYSE:EPAM), přední světový dodavatel IT
produktových řešení a představitel softwarového inženýrství otevřel v České
republice před rokem kanceláře v budové pražské City Tower. Pro svou investici,
jejímž cílem je vytvořit v České republice důležité delivery centrum pro podporu
zákazníků z celého světa, byla Praha vybrána zcela záměrně. Důvody byly
jednoduché – strategická poloha a místní talentovaní lidé.
Jeden rok po otevření kanceláří v Praze má EPAM Systems Česká republika okolo stovky
zaměstnanců. V příštích letech se očekává, že jejich počet velmi rychle poroste stejně jako
počet podporovaných zákazníklů.
„Roční zhodnocení potvrdilo správnost našeho rozhodnutí. Delivery centrum EPAM
Systems Česká republika nám velmi významně pomáhá s podporou našich zákazníků,
pohybujících se zejména v oblasti finačních služeb a farmacie.V následujících letech
plánujeme nastartovat spolupráci s místními technickými univerzitami s cílem přispět k
rozvoji zdejších talentovaných lidí a nabídnout jim možnost růstu v naší společnosti,“ říká
Felix Kislik, viceprezident EPAM Systems. „Naší společnosti to zase dává tolik potřebnou
podporu pro dosažení obchodních cílů v České republice.“
„Od počátku jsme stáli o to, aby firma EPAM Systems, která patří mezi přední dodavatele
produktových řešení, měla svou pobočku také v České republice. Jsme moc rádi, že se
společnosti u nás daří a roste a je spokojená s kvalifikovanými českými pracovníky
zejména na pozicích softwarových vývojářů či analytiků,“ říká Karel Kučera, generální
ředitel agentury CzechInvest, která pomohla při příchodu společnosti do České republiky.
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O EPAM Systems
EPAM Systems, Inc. (NYSE:EPAM) je přední světová IT společnost zaměřená na vývoj
SW produktů, spojující sofwarové inženýrství, inovativní strategie a design. S 23 lety
zkušeností v oblasti informačních technologií a s vice než 18 000 zaměstnanci je EPAM
Systems partnerem zákazníků ve více než 25 zemích po celé Severní Americe, Evropě,
Asii a Austrálii. Společnost byla zařazena jako #8 v americkém FORBES žebříčku 25
nejrychleji rostoucích technologických společností.
Pro více informací navštivte prosím http://www.epam.com nebo nás můžete sledovat na
Facebooku (EPAM Czech Republic), Twitter (@EPAMSYSTEMS) a LinkedIn.

O CzechInvest
Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest je státní příspěvková organizace
podřízená Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR, která posiluje konkurenceschopnost
české ekonomiky prostřednictvím podpory malých a středních podnikatelů, podnikatelské
infrastruktury, inovací a získáváním zahraničních investic z oblasti výroby, strategických
služeb a technologických center. CzechInvest dále propaguje Českou republiku v zahraničí
jako lokalitu vhodnou pro umisťování mobilních investic. Je výhradní organizací, která smí
nadřízeným orgánům předkládat žádosti o investiční pobídky, a podporuje české firmy,
které mají zájem zapojit se do dodavatelských řetězců nadnárodních společností.
Prostřednictvím svých služeb a rozvojových programů tak CzechInvest přispívá k rozvoji
domácích firem, českých a zahraničních investorů i celkového podnikatelského prostředí.
Pro vice informací navštivte prosím http:// http://www.czechinvest.org

