
 

 

Xiaomi – nowy dyrektor generalny w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, krajów 

nordyckich oraz bałtyckich 

 

[Warszawa, Polska, 26 października 2020 r.] – Od listopada 2020 r. Andrew Wong obejmie 

stanowisko dyrektora zarządzającego w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, krajów 

nordyckich oraz bałtyckich. Tony Chen będzie zarządzać regionem Ameryki Łacińskiej.  

 

Tony Chen, który od lipca 2018 roku zarządzał regionem Europy Środkowo-Wschodniej, 

krajów nordyckich oraz bałtyckich, od listopada 2020 roku obejmie stanowisko dyrektora 

zarządzającego w regionie Ameryki Łacińskiej. Według danych Canalys, w drugim kwartale 

2020 roku, Xiaomi zajmowało drugą pozycję na rynku smartfonów w Europie Środkowo-

Wschodniej, z 25% udziałem w rynku i 36% wzrostem rok do roku.  

 

To był zaszczyt i przyjemność móc kierować zespołem w regionie Europy Środkowo-

Wschodniej, krajów nordyckich oraz bałtyckich. W kilku krajach Xiaomi stało się numerem 

jeden na rynku smartfonów, m.in. w Polsce, na Ukrainie czy w Grecji. W całej Europie 

Środkowo-Wschodniej zajmujemy drugie miejsce i jesteśmy na dobrej drodze, by objąć 

pozycję lidera. Jestem pewien, że udział Xiaomi w rynku smartfonów i nie tylko będzie coraz 

większy. Życzę powodzenia mojemu następcy - powiedział Tony Chen. – Dziękuję wszystkim 

fanom, partnerom oraz pracownikom za ich wsparcie i zaangażowanie - dodał.  

 

Nowym dyrektorem zarządzającym na region Europy Środkowo-Wschodniej, krajów 

nordyckich oraz bałtyckich został Andrew Wong, który wcześniej zarządzał rynkiem 

hiszpańskim. W tym czasie Xiaomi zostało liderem na rynku smartfonów w Hiszpanii. Według 

danych Canalys, w drugim kwartale 2020 roku, udział Xiaomi w Hiszpani wynosił 37% ze 151% 

wzrostem rok do roku.  

 

Jestem zaszczycony obejmując to stanowisko. Zamierzam jeszcze bardziej wzmocnić pozycję 

Xiaomi w regionie Europy Środkowo-Wschodniej wprowadzając na rynek coraz więcej 

innowacyjnych produktów, otwierając kolejne salony Mi Store i rozwijając sieć dystrybucji. 

Chciałbym, aby coraz więcej osób mogło się cieszyć inteligentnymi rozwiązaniami naszej 

marki. Dziękuję mojemu poprzednikowi, który wprowadził Xiaomi na ten rynek i osiągnął 

niesamowite wyniki w tak krótkim czasie – powiedział Andrew Wong. 

 

Andrew Wong, nowy dyrektor generalny, tak samo jak Tony Chen, będzie zarządzać zespołem 

z Warszawy, gdzie mieści się główna siedziba firmy na region Europy Środkowo-Wschodniej, 

krajów nordyckich oraz bałtyckich.  

 

O Xiaomi 

Xiaomi Corporation została założona w kwietniu 2010 roku. Firma weszła na giełdę w Hong Kongu 9 
lipca 2018 (1810.HK). Xiaomi to firma internetowa oferująca smartfony i inteligentne urządzenia 
podłączone za pośrednictwem platformy „Internetu rzeczy” IoT (Internet of Things). 
 
Xiaomi konsekwentnie buduje swój wizerunek w oparciu o relacje z użytkownikami. Firma nieustannie 
szuka innowacyjnych rozwiązań, stawiając na pierwszym miejscu jakość i wydajność. Xiaomi tworzy 



 

 

produkty dostępne w uczciwych cenach, tak, aby każdy miał możliwość podwyższać komfort swojego 
życia dzięki technologii. 
 
Xiaomi jest obecnie czwartą największą na świecie marką smartfonów, która utworzyła największą 
platformę IoT dla konsumentów z ponad 271 milionów inteligentnych urządzeń, z wyłączeniem 
smartfonów i laptopów. Obecnie produkty Xiaomi są dostępne w ponad 90 krajach i regionach na całym 
świecie. 
 
W sierpniu 2020 roku po raz drugi firma znalazła się na liście Fortune Global 500 zajmując 422 miejsce, 
tym samy notując skok o 46 pozycji względem zeszłego roku. Xiaomi jest na 7. miejscu wśród 
internetowych firm w zestawieniu. W maju 2020 roku firma ponownie została uwzględniona w 
zestawieniu Forbes Global 2000, odnotowując skok na 384 pozycję. Xiaomi wchodzi w skład Hang Seng 
Index, Hang Seng China Enterprises Index oraz Hang Seng TECH Index. 

 
Więcej informacji o Xiaomi znaleźć można na: http://blog.mi.com/en/  
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