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Accace Attains
Global Coverage

Accace, founded in Central & Eastern Europe more than six years ago, has realized its
long-sought goal of becoming one of the most dynamic outsourcing and consulting
services companies operating within the region.
During past year Accace set in motion its strategic expansion outside Central & Eastern
Europe and has begun to offer a full range of services on a more global basis. Accace’s
aim now – at the request of its international clients – is to become an outsourcing and
consulting services provider on a truly worldwide basis.

Accace’s Global Footprint

Currently Accace has owned and operating offices in:
Czech Republic I Germany I Hungary I Poland I Romania I Slovakia I Ukraine I USA

An additional 12 countries are serviced via trusted and long-time partner firms in:
Austria I Brazil I Bulgaria I Croatia I China I India I Luxembourg I Netherlands I
Russia I Serbia I Slovenia I United Kingdom
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“Most of our clients, those that mainly conduct business internationally, are facing
various issues and challenges due to the complicated and bureaucratic local
environments in every country where they have a presence. We have been approached
many times, due mostly to the quality of services we offer, to service these clients in
additional countries around the Globe. Our technology enables us to reach global
coverage so that now we can help customers no matter the country they choose to
unfold their businesses”, says Jiří Majer, Accace CEO.
Accace is celebrating its first steps as a global company by also launching a new web
(please see: www.accace.com) that aims to bring important information and a fresh,
user-friendly design that allows a clear differentiation between our business lines and
services
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Accace rozšiřuje své
globální zastoupení

Společnost Accace, se svými kořeny ve střední a východní Evropě a více než 6 letou
působností, se stala jednou z nejdynamičtěji rostoucích outsourcingových a
poradenských firem v tomto regionu.
V průběhu minulého roku Accace zahájil strategickou expanzi za hranicemi regionu
střední a východní Evropy a začal nabízet služby po celém světě. Ve snaze vyhovět
požadavkům svých klientů se chce stát poskytovatelem outsourcingových a
poradenských služeb pro mezinárodní společnosti na celosvětové bázi.

Kde najdete Accace

V současné době Accace vlastní a provozuje pobočky v těchto zemích:
Česká republika I Německo I Maďarsko I Polsko I Rumunsko I Slovensko I
Ukrajina I USA

Dalších 12 zemí je pokrytých prostřednictvím důvěryhodných a dlouhodobých
partnerských firem v zemích:
Rakousko I Brazílie I Bulharsko I Chorvatsko I Čína I Indie I Lucembursko I
Nizozemsko I Rusko I Srbsko I Slovinsko I Velká Británie
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“Většina našich klientů, zejména ti, kteří pracují v mezinárodní sféře, se potýkají s
různými problémy a výzvami v důsledku složitého a byrokratického místního prostředí,
a tak jsme, díky našim kvalitním službám, byli mnohokrát osloveni, abychom je
provozovali po celém světě. Naše technologie nám umožňuje dosáhnout globálního
pokrytí, a tak nyní můžeme pomoci zákazníkům, bez ohledu na jejich výběr regionu,
rozvíjet jejich podnikání.”, říká Jiří Majer, CEO Accace.
Accace slaví své první kroky, jako celosvětová společnost, zahájením nového webu

www.accace.com, jehož cílem je přinést mnoho nových informací a uživatelsky –
příjemný vzhled, který umožňuje jasnou diferenciaci mezi naší linií podnikání a
službami.
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