
STAMH е победител в конкурса „Иновативно 
предприятие на годината“ в България, 2020 

 

https://stamh.com/img/thumb/1500x1500/fit/cms/0/Untitled design (70).png?mt=1609758627


 

 

 

https://stamh.com/img/thumb/1500x1500/fit/cms/0/4.5.png?mt=1610554005
https://stamh.com/img/thumb/1500x1500/fit/cms/0/2.8.png?mt=1610554018
https://stamh.com/img/thumb/1500x1500/fit/cms/0/3.6.png?mt=1610554024


 

 

Наградата е в категория „Пазарно лидерство“ 2020 г. 

STAMH e една от малкото фирми в България и безспорен лидер в 

Източна Европа в сферата на автоматизацията на складови 

системи и софтуер за склад и логистика. Иновациите са заложени в 

ДНК-то на компанията още от самото ѝ създаване през далечната 2000 

г.  

В годината, в която компанията отбелязва 20-тия си юбилей, STAMH 

спечели голямата награда в категория Пазарно Лидерство. Конкурсът се 

организира от АРК Консултинг, организация, която развива и подпомага 

капацитета на Фондация „Приложни изследвания и комуникации“, част 

от - Enterprise Europe Network - най-голямата информационно-

консултантска мрежа в Европа, която  подкрепя развитието на 

иновационния и технологичния потенциал, както и ERAWATCH - мрежа от 

експертни центрове. 

Основен фактор, довел до престижната отличителна награда e фактът, 

че STAMH разчита на висококвалифицирани инженери и специалиризани 

софтуерни специалисти, които въвеждат иновативни и сложни 
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автоматизирани процеси в складовите системи, като по този начин 

помагат за развитието и конкурентноспособността на широк спектър от 

предприятия. Системи на STAMH, днес се използват в над 21 държави в 

целия свят! 

В рамките на „Националния иновационен форум“, на специална онлайн 

церемония, г-н Христо Урумов, собственик и управител на компанията 

скромно сподели: „Винаги съм се стремялда бъдем новатори. Ако в една 

компания няма иновации, то тя рано или късно загива. Иновациите са 

във всичко, което правим, за нас те са ежедневие и само така 

STAMH може да продължава да бъде лидер“. 

Конкурсът е признат от Европейската комисия за най-добра национална 

практика и се провежда под егидата на Президента на Република 

България и Министър Председателя на страната. 

Благодарение на престижното отличие, международната компания 

STAMH ще може да използва престижната марка „Високи постижения в 

иновациите 2020“. 
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