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Compania Acrom a fost desemnată furnizorul de servicii IT al anului de 

McDonald’s IT Europa. ACROM, companie românească cu experiență de peste 10 ani în 

furnizarea de servicii de integrare de sisteme şi servicii IT profesionale, a fost desemnată drept 

Partenerul Anului de către McDonald’s IT Europa. Titlul a fost atribuit în cadrul unui eveniment 

privat, desfășurat la Londra în luna octombrie. Cu această ocazie, McDonald’s IT Europa a 

recunoscut realizările deosebite ale ACROM, companie ce furnizează servicii pentru toate cele 

38 de pieţe europene unde McDonald’s este prezentă. 

Din cei peste 50 de furnizori și parteneri ai McDonald’s, printre care unele dintre cele mai 

renumite nume din domeniul IT internațional, ACROM a fost singura companie nominalizată 

simultan la mai multe categorii. Datorită implicării, expertizei, suportului profesionist și calității 

serviciilor oferite, compania ACROM a fost desemnată Partenerul Anului de către McDonald’s 

IT Europa, primind marele premiu – CIO Award 2014.  
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„Compania ACROM a colaborat îndeaproape cu McDonald’s IT Europa şi cu reprezentanţii 

noştri din toate ţările europene unde suntem prezenţi, dovedind competenţe excelente şi o bună 

cunoaştere a ariei noastre de servicii. Îi apreciem pentru nivelul ridicat de expertiză şi calitate a 

serviciilor. Ca partener de încredere al McDonald’s, contribuţia şi suportul furnizat de ACROM în 

decursul anilor a determinat nominalizarea lor la multiple categorii, motiv pentru care sunt 

câştigătorii deplini ai premiului CIO Award 2014. 

Parteneriatul cu McDonald’s IT Europa, în cadrul căruia, pornind de la o simplă idee, ACROM a 

dezvoltat  soluţii de Networking şi Infrastructură de talie mondială, a condus la obţinerea 

recunoaşterii calităţii serviciilor ACROM atât de către liderii IT globali, cât şi de către  

McDonald’s Europa. Soluţiile ACROM au fost rapid adoptate în întreaga Europă, demarându-se 

proiecte pilot şi în SUA şi Japonia – un exemplu clar al leadership-ului european în domeniul IT 

şi al excelenţei în ce priveşte colaborarea pentru dezvoltarea soluţiilor tehnice globale” 

Anna Warren – Head of Sourcing in McDonald’s Europe IT 

Parteneriatul dintre ACROM și McDonald’s Europa numără multiple proiecte de succes și 

servicii IT, precum networking și securitate, virtualizare, data management, design și 

arhitectură WLAN, integrare de aplicații complexe ale afacerii, și nu numai.  

„Este cea mai importantă 

recunoaștere pe care compania 

ACROM a obţinut-o în piața 

internațională și care încununează 

mulți ani de parteneriat de succes cu 

McDonald’s IT Europa. Este apogeul 

activităţii noastre de până acum, dar, 

în același timp, este un nou punct de 

plecare spre o dezvoltare a ACROM 

în parametri superiori și la un alt nivel”  

Alen Anghel, director general 

ACROM  

MCDONALD’S IT EUROPA A DESEMNAT ACROM ROMÂNIA 

DREPT UNUL DINTRE CEI MAI BUNI PARTENERI IT ÎN 2014  

DESPRE ACROM 
 

ACROM este o companie românească de servicii IT profesionale care oferă soluții IT, servicii de 

outsourcing și integrare de sisteme IT atât pentru clienți din România, cât și pentru cei din spațiul 

european. Prezentă pe piață din 2004, ACROM gestionează întregul spectru de servicii IT, de la 

concept, fază de proiectare, implementare și configurare, la punere în funcțiune, administrare și 

asistență tehnică. ACROM este marcă înregistrată a Antech Consulting SRL. 

București, 4 Decembrie 2014 

http://www.acrom.ro
mailto:office@acrom.ro
http://www.acrom.ro/
http://www.acrom.ro/acasa/
https://www.facebook.com/acrom.romania
https://www.linkedin.com/company/acrom

