S a j t ó i n f o r m á c i ó

Budapest, 2017. szeptember 26.

11 országban az első helyen az UniCredit a Euromoney
2017-es cash management felmérésén
11 országban végzett az első helyen az UniCredit a Euromoney 2017-es cash management
felmérésén (Cash Management Survey 2017). A bank Európán belüli szakmai és piacvezető
szerepét bizonyítja, hogy Ausztriában, Bosznia-Hercegovinában, Bulgáriában, Csehországban,
Horvátországban, Magyarországon, Olaszországban, Romániában, Szerbiában, Szlovákiában
és Törökországban is az élen végzett. A 11 első helyezés jelentős előrelépés az UniCredit
számára a tavalyi 5 elsőséghez képest!
A 2017-es Euromoney Cash Management Survey immár a 16. a világ vezető cash managementszolgáltatóiról végzett éves felmérések sorában. Több mint 25 000 üzleti vállalkozástól és 2500
pénzintézettől érkeztek válaszok az idén, így a felmérés a cash management ágazat
leghitelesebb és legátfogóbb ranglistája.
„A felmérés idei eredményei nagy örömmel töltenek el bennünket – mondta Gianfranco Bisagni,
az UniCredit Csoport vállalati és befektetési banki divíziójának társvezetője. – A cash
management alapvető szolgáltatásunk ügyfeleink részére, és a díj azt jelzi, kiváló az az átfogó
termékkínálat, melyet különböző méretű vállalatok – akár kisvállalkozások, akár nagy
multinacionális cégek – számára dolgoztunk ki. Ez az elismerés, amely ügyfeleink visszajelzésein
alapul, fantasztikus jelzés a számunkra, egyben megerősítés, hogy céljaink megvalósítása jó
úton halad.”
„Kollégáimmal együtt fontosnak tartjuk, hogy kínálatunkban itt, a magyar piacon is elérhetők
legyenek mindazok a versenyképes és a modern bankolás igényeinek megfelelő szolgáltatások,
amelyekre szükség van a vállalkozások sikeres működéséhez. Törekvéseink sikerét igazolja,
hogy már a negyedik egymást követő évben nyertük el az idén a legjobb hazai cash management
szolgáltatónak járó elismerést” – értékelt Tóth Balázs, az UniCredit Bank Vállalati, Befektetési
Banki és Private Banking divíziójának vezetője.
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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 25 milliós ügyfélköre
rendelkezésére. Az UniCredit kínálatában a helyi szakértelem nemzetközi hozzáféréssel párosul,
ügyfeleinek globális rendelkezésre állást és támogatást nyújt – páratlan, 14 országra kiterjedő fő piacain
és további 18 ország vezető bankjain keresztül. 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.

