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Milánó/Budapest, 2019. január 10.

28 kategóriában ért el első helyezést az UniCredit a Euromoney 2019-es
kereskedelemfinanszírozási felmérésén
A díjak között öt „Legjobb szolgáltatás” kategóriában elért globális első helyezés és további 11
országban piacvezetőként kapott elismerés is szerepel.
A Euromoney 2019-es kereskedelemfinanszírozási felmérésén az UniCredit nyerte el a „Legjobb globális szolgáltató”
címet az „Összes szolgáltatás”, „Tanácsadás”, „Finanszírozás/fizetések”, „Általános végrehajtás” és „Termékek”
kategóriákban.
Az immár nyolcadik éve elvégzett felmérés piacvezetőként is elismerte az UniCreditet Közép- és Kelet-Európában (KKE),
Bosznia-Hercegovinában, Bulgáriában, a Cseh Köztársaságban, Horvátországban, Magyarországon, Olaszországban,
Oroszországban, Romániában, Szerbiában és Törökországban.
A „Legjobb szolgáltatás” kategóriában az UniCredit az élen végzett Közép- és Kelet-Európában (KKE), a Közel-Keleten,
Bosznia-Hercegovinában, Bulgáriában, a Cseh Köztársaságban, Magyarországon, Olaszországban, Oroszországban,
Romániában, Szerbiában, Törökországban, valamint Németországban is – melyek közül az utóbbi javulást mutat a
2018-as helyezéshez képest.
A több mint 7000 vállalati banki ügyfél válaszai alapján elért helyezések elismerik az UniCredit töretlen kiválóságát a
kereskedelemfinanszírozás területén, ami a bank fő európai piacai mélyreható ismeretének és a termékekkel
kapcsolatos megbízható szakértelmének köszönhető.
Gianni Franco Papa, az UniCredit General Managere elmondta: „Nagy öröm számunkra, hogy a Euromoney és a
felmérésben részt vevő ügyfelek számos kulcsfontosságú szolgáltatási kategóriában és régióban továbbra is az
UniCreditet ismerik el a világ vezető kereskedelemfinanszírozási szolgáltatójaként. Az a tény, hogy javítottunk tavalyi
helyezéseinken, bizonyítja az ügyféligények kiszolgálása iránt tanúsított állhatatos elkötelezettségünket,
nyitottságunkat az új forgóeszköz-finanszírozási megoldások alkalmazására, valamint nemzetközi hálózatunk jelentős
erejét.”
Az UniCredit folytatja kereskedelemfinanszírozási innovációs befektetéseit, elsősorban a blockchain-technológián
alapuló ”we.trade” konzorcium és a ”Trade Information Network” keretében. Nemzetközi lefedettsége további
bővítésére is törekszik, ebből a célból alakított ki commodity kereskedelemfinanszírozási központot Abu-Dzabiban.

Az UniCredit
Az UniCredit sikeres páneurópai kereskedelmi bank, amely teljesen integrált vállalati és befektetési banki szolgáltatásaival, valamint
egyedülálló nyugat-, közép- és kelet-európai hálózatával áll széles, 26 milliós ügyfélköre rendelkezésére.
Az UniCredit kínálatában a helyi és nemzetközi szakértelem egyaránt elérhető ügyfelei számára, akiknek európai bankhálózatán
keresztül páratlan hozzáférést nyújt 14 országra kiterjedő fő piacainak vezető bankjaihoz és világszerte további 15 országban. Az
UniCredit európai bankhálózata Olaszország, Németország, Ausztria, Bosznia-Hercegovina, Bulgária, a Cseh Köztársaság,
Horvátország, Magyarország, Oroszország, Románia, Szerbia, Szlovákia, Szlovénia és Törökország piacára terjed ki.
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