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Seidor Portugal alcança o SAP Excellence Award na
categoria TOP Reseller B1 2020
A consultora alcançou o maior volume de vendas em Portugal em 2020 com a solução
SAP Business One
A nível internacional continua a somar vários prémios, com destaque para Espanha, EMEA
South, América Latina e Caribe

Lisboa, quarta-feira, 10 de fevereiro de 2021 – A Seidor Portugal, consultora
multinacional especializada em serviços e soluções tecnológicas, foi distinguida com o
SAP Excellence Award na categoria TOP Reseller B1 2020, durante o SAP PKOM
Portugal 2021.
Este evento anual, que este ano foi celebrado online, reconhece os melhores parceiros
da SAP em diferentes categorias e partilha as principais novidades e estratégias para o
ano.
Para a Seidor Portugal, ser o melhor parceiro de vendas na solução SAP Business One
no ano de 2020, revela a confiança e aposta que as empresas estão a fazer em querer
trabalhar com a melhor e mais robusta tecnologia.
Entregar a melhor tecnologia e o melhor serviço é o compromisso da consultora para
apoiar as empresas numa altura de grande expectativa para com o futuro.
Miguel Barbosa, Managing Director da Seidor Portugal, refere: “É um orgulho e uma
satisfação enorme ser reconhecido como o melhor parceiro de vendas da solução SAP
Business One em Portugal. Num ano particularmente difícil como foi o de 2020, sermos
reconhecidos pela SAP pelo nosso trabalho dá-nos a confiança e a certeza de que
estamos no caminho certo. Mais do que nunca as empresas precisam de se preparar
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para o momento da retoma e mais uma vez estaremos cá para as apoiar. Em 2021
queremos continuar a mostrar que estamos ao lado dos nossos clientes na procura das
melhores soluções para reforçar a competitividade empresaria.
Uma nota final para a equipa da Seidor que no ano de maiores provações e privações
mostrou uma enorme capacidade de se reinventar e de superar as dificuldades.”
Liderança Internacional
Estas distinções reconhecidas a nível mundial pela multinacional alemã SAP têm
servido para reconhecer o trabalho da Seidor, que, enquanto multinacional de
consultoria tecnológica dirigida a grandes empresas e PMEs, tem sido premiada em
diversos eventos.
Na semana passada a Seidor já tinha ganho dois prémios no SAP EMEA South Award,
que destacou os melhores parceiros na região EMEA. No encontro, a Seidor ganhou os
prémios das categorias TOP Cloud Performer e Net New Customer.
Espanha não foi exceção. A Seidor foi reconhecida em quatro categorias: Maior volume
de vendas em licenças, maior volume de vendas em subscrições, maior volume de
vendas de licenças em ByDesign e maior volume de vendas em licenças SAP Business
One.
No evento LAC Regional Summit, a Seidor foi pelo quarto ano consecutivo, mais uma
vez, reconhecida como o principal parceiro regional da SAP do ano na América Latina
e Caribe.
Os vários prémios obtidos nas últimas semanas confirmam a posição da Seidor como
um parceiro de referência mundial da SAP e distinguem a consultora como uma
empresa especialista na implementação e venda das suas soluções.

Sobre Seidor:

A Seidor é uma consultora tecnológica que oferece um vasto portefólio de soluções e serviços: consultoria,
implementação, desenvolvimento e manutenção de aplicações e infraestrutura e serviços de outsourcing.
Com uma faturação de 464 milhões de euros em 2019 e uma equipa formada por mais de 4.800
profissionais especializados, a Seidor tem presença direta em 40 países na Europa, América Latina,
Estados Undos, Médio Oriente e África, prestando serviço a mais de 8.000 clientes. A consultora é parceira
dos principais líderes tecnológicos, onde se destaca a SAP, Microsoft, IBM e Adobe. É ainda sócio-fundador
da UnietdVVARs, Platinum Partner da SAP.

