Warszawa, 9.02.2018

Białostocki lider IT pozyskał nowego eksperta – Dariusz Sawicki pracuje dla
TenderHut
Grupa TenderHut nie ustaje w konsekwentnym realizowaniu planu ekspansji na rynku polskim i
zagranicznym. Firma właśnie pozyskała nowego specjalistę – Dariusza Sawickiego, znanego w
środowisku eksperta sprzedaży, marketingu i wdrażania nowych technologii.
Dariusz Sawicki – ekspert od marketingu i IT
Dariusz Sawicki przez ostatnie 7 lat budował biznes dla agencji digital marketingu Lemon Sky, a
następnie w ramach sieci J.Walter Thompson Poland odpowiadał za nowy biznes całej grupy.
Zajmował się pozyskaniem klientów zarówno w obszarze digital marketingu (Tchibo, Skanska,
E.Wedel, Soraya, Credit Suisse, RTV Euro AGD), jak i wdrożeń technologicznych portali
korporacyjnych dla X-Trade Brokers, Sage, SKOK, Nowy Styl Group.
W Grupie Kapitałowej TenderHut Dariusz Sawicki odpowiedzialny będzie za wsparcie sieci
sprzedaży usług IT, a także rozwój biznesu na rynku Szwajcarii, Niemiec i Austrii.
- O jego najważniejszej roli w naszej grupie kapitałowej nie mogę jeszcze mówić, bo to branżowa
niespodzianka. Już niedługo ją ogłosimy. Jedno jest pewne – to będzie duża sprawa, która na
pewno odbije się szerokim echem w branży – wyjawia Robert Strzelecki, wiceprezes ds.
operacyjnych TenderHut.

***
W skład grupy kapitałowej TenderHut wchodzą 4 kooperujące ze sobą spółki zależne. SoftwareHut specjalizuje się w projektowaniu,
dostosowywaniu i rozwijaniu systemów informatycznych (portale www, aplikacje mobilne, systemy dedykowane i wiele innych)
oraz oferuje usługi szeroko rozumianego outsourcingu IT. Solution4Labs świadczy usługi implementacji oraz dostosowywania
systemów klasy LIMS do indywidualnych potrzeb laboratoriów. LegalHut świadczy usługi doradztwa prawnego i merytorycznego w
zakresie zamówień publicznych oraz postępowań przetargowych w obszarze usług i produktów IT. ProtectHut skupia się na
zagadnieniach z zakresu cybersecurity wspierając klientów we wdrażaniu europejskich dyrektyw dotyczących bezpieczeństwa w
cyberprzestrzeni.
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