Brøndby/Aarhus, 3. april 2014

Danske Conscia rydder bordet for Cisco-priser
For første gang nogensinde har et dansk it-selskab modtaget en global Cisco-anerkendelse. Det skete i
Las Vegas på Ciscos årlige partnerkonference, der foregår i sidste uge. Her modtog Conscia også prisen
som EMEAR North Data Center partner og blev kåret årets danske partner for Data Center, Services,
Service Provider og Next Generation SP Networks.
Conscia A/S har modtaget en global ”Cisco Partner Recognition” for mest innovative service-løsning. Det er
første gang nogensinde, at et dansk it-selskab således modtager en global Cisco-anerkendelse. Prisen er
givet som anerkendelse af Conscias helt unikke serviceløsning på Ciscos årlige partnerkonference, som
foregår i disse dage i Las Vegas.
”Conscia har udviklet en enestående serviceløsning, der er skræddersyet til at opfylde kundernes
servicebehov på absolut bedst mulige vis. Kåringen er fuldt fortjent,” udtaler Niels Münster-Hansen, adm.
direktør i Cisco Systems Danmark.
Herudover modtog Conscia prisen som EMEAR North Data Center partner og blev kåret som årets danske
partner for Data Center, Services, Service Provider og Next Generation SP Networks.
”Jeg er utrolig stolt på Conscias vegne,” siger Mogens Bransholm, adm. direktør i Conscia. ”Ikke alene har vi
modtaget en global Cisco-anerkendelse som det første danske it-selskab overhovedet. Vi er også blevet
kåret som den bedste danske partner inden for datacenter-området, der er et af vores vigtigste strategiske
forretningsområder.”
Hæderen blev fejret både i Las Vegas og hos Conscias i Danmark, hvor medarbejderne er stolte over de
flotte anerkendelser.
Om Conscia A/S – Danmarks bedste IT-arbejdsplads
Viden er nøgleordet i vores branche, og vores kunder vælger os, fordi vi er specialister. Vi besidder den viden og de kompetencer, der
skal til for at levere og servicere avancerede, driftssikre netværks- og datacenterløsninger.
I Conscia fokuserer vi desuden på at levere løsninger i højeste kvalitet, og vi forstår, at et godt samarbejde tager udgangspunkt i
virksomhedernes behov og individuelle ønsker til løsninger og services. Kort fortalt forventer vores kunder en direkte adgang til de
dygtigste tekniske konsulenter i Danmark. En forventning, vi forsøger at leve op til hver eneste dag.
Conscia A/S blev kåret som Danmarks bedste it-arbejdsplads i Great Place to Work® Institutes kåring af Danmarks bedste
arbejdspladser i efteråret 2013. Conscia blev desuden kåret som Danmarks 4. bedste arbejdsplads blandt mellemstore virksomheder.
Læs mere på www.conscia.dk eller på de sociale medier: Facebook, LinkedIn, Google+ og Twitter.
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