Komunikat prasowy
Nowy prezes na czele KIOXIA Europe – spółka kontynuuje rozwój
długoterminowych celów biznesowych

Düsseldorf, Niemcy, 16 kwietnia 2021 – spółka KIOXIA Europe GmbH potwierdziła mianowanie
Asayuki Nannichi na jej nowego prezesa. Zastąpił on tym samym poprzedniego prezydenta,
Masaru Takeuchi. Asayuki Nannichi posiada trzydziestoletnie doświadczenie kierownicze w
obszarze sprzedaży i marketingu na rynkach Japonii, Ameryki Północnej oraz Europy, krajów
Bliskiego Wschodu i Afryki. Pod jego przewodnictwem KIOXIA Europe ma sprostać coraz
liczniejszym wyzwaniom i możliwościom, które pojawiają się obecnie na europejskim rynku
przechowywania danych.

Połączenie doświadczeń inżynieryjnych odziedziczonych po firmie Toshiba (twórcy pamięci
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zaawansowanych procesów i urządzeń sprawia, że KIOXIA nadal pozostaje motorem
innowacyjności w obszarze przechowywania danych. Potwierdzeniem tej pozycji jest ogromny
komercyjny sukces przełomowej technologii pamięci typu BiCS FLASHTM 3D.
“Już nie mogę doczekać się chwili, gdy będę mógł wprowadzić KIOXIA Europe w kolejną fazę
rozwoju biznesowego, zarówno jeżeli chodzi o konsolidację osiągnięć, jak i dążenie do
osiągnięcia kolejnych sukcesów” – powiedział Asayuki Nannichi, nowy prezes spółki KIOXIA
Europe. “Dzięki naszej pamięci BiCS FLASHTM, KIOXIA doświadcza dużych przychodów ze
sprzedaży w sektorze pamięci flash i SSD. Ponadto, stale umacniamy naszą pozycję na rynku na
nadchodzące lata, w których to oczekujemy pojawienia się nowych i ekscytujących możliwości
zastosowań.”
Firma KIOXIA Europe oczekuje dalszych zysków w obliczu niesłabnącego popytu na dyski SSD
swojej produkcji, ich wykorzystania w centrach danych i serwerach korporacyjnych, jak również
coraz większej popularności konsoli do gier najnowszej generacji. Wprowadzenie technologii 5G
spowoduje zawyżenie wymagań dotyczących pojemności pamięci masowej, co z kolei wymusi
na producentach telefonów ciaśniejsze upakowanie układów pamięci w ich projektach.
„W imieniu KIOXIA Europe wyrażamy naszą głęboką wdzięczność panu Takeuchi za jego
kierownictwo, wsparcie i współpracę w ubiegłych latach. Jednocześnie witamy pana Nannichi w
naszym zespole” - powiedziała Sandrine Aubert, starszy kierownik działu Marketing
Communications w KIOXIA Europe GmbH.

###
O KIOXIA Europe GmbH
Europe KIOXIA Europe GmbH (dawniej Toshiba Memory Europe GmbH) jest europejską spółką zależną
firmy KIOXIA Corporation, czołowego światowego dostawcy pamięci flash i dysków półprzewodnikowych
(SSD). Od czasu wynalezienia pamięci flash do dzisiejszego przełomu BiCS FLASH TM, KIOXIA
kontynuuje pionierskie rozwiązania i usługi w zakresie pamięci, które wzbogacają życie ludzi i poszerzają
horyzonty społeczeństwa. Innowacyjna technologia pamięci flash 3D, BiCS FLASHTM, kształtuje
przyszłość pamięci masowych w zastosowaniach o dużej gęstości zapisu, w tym w zaawansowanych
smartfonach, komputerach PC, dyskach SSD, zastosowaniach motoryzacyjnych i w centrach danych.
Odwiedź naszą witrynę KIOXIA
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