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Budapest, 2018. május 4.

Öt új kkv csatlakozott az ELITE UniCredit CEE Lounge programhoz



Az ELITE platformon belül létrehozott UniCredit CEE Lounge a gyorsan növekvő közép- és keleteurópai kkv-kat támogatja.



Az ELITE platform támogatást nyújt az üzleti modellek korszerűsítéséhez, és előmozdítja a kkvk kapcsolatépítését azokban a közép- és kelet-európai országokban, ahol az UniCredit jelen van.



Három közép- és kelet-európai országból öt új vállalkozás csatlakozott az UniCredit CEE Lounge
hetedik csoportjához.

Az UniCredit CEE Lounge üdvözli azt az öt új vállalkozást, amelyek most csatlakoznak a London Stock
Exchange Group által az ígéretes új vállalkozások növekedésének felgyorsítására létrehozott ELITE
program részét képező innovatív kezdeményezéséhez.
Az új tagvállalatok három olyan közép- és kelet-európai országban működnek, ahol az UniCredit jelen van.
Eddig több mint 40 vállalkozás csatlakozott az UniCredit CEE Lounge-hoz, amelyek az UniCredit közép- és
kelet-európai hálózata által lefedett 10 országban működnek.
Az UniCredit CEE Lounge célja, hogy felkészítse a kkv-kat növekedésük következő szakaszára. A program
arra irányul, hogy javítsák a résztvevők tőkepiacokkal és a különféle elérhető finanszírozási lehetőségekkel
kapcsolatos ismereteit, valamint, hogy lehetővé tegye számukra közvetlen kapcsolat kialakítását a
befektetőkkel. A program előző hat csoportjában résztvevő vállalkozások számára szervezett vezetői
tréning- és coachingmodulok már javában zajlanak.
Az UniCredit CEE Lounge jelenlegi, hetedik csoportját az alábbi vállalkozások alkotják:
o
o
o
o
o

AutoPlus, Bulgária
Eurosped, Bulgária
ScaleFocus, Bulgária
Jaffa, Szerbia
Gama Recycle, Törökország

„Immár négy éve kínáljuk fel kkv-ügyfeleinknek azt az egyedi és értékes lehetőséget, hogy csatlakozhatnak
az ELITE programhoz, amelynek segítségével erősebbé tehetik vállalkozásukat, és közvetlenül
hozzáférhetnek a tőkepiacokhoz. Azáltal, hogy e vállalkozásokat a program keretében kijelölt kétéves

fejlődési útjukon támogatjuk, mi is jobban megismerjük őket, és az ő igényeikhez igazítva alakítjuk üzleti
kapcsolatainkat a kkv-kkal. Így valódi partnerként és tanácsadóként szilárdabb alapokra helyezzük kkvügyfeleinkkel fennálló hosszú távú kapcsolatunkat” – mondta Andrea Diamanti, az UniCredit közép- és
kelet-európai vállalati, befektetési banki és private banking divíziójának vezetője.
Luca Peyrano, az ELITE vezérigazgatója: „Örömmel üdvözlöm az ELITE programhoz csatlakozó nemzetközi
vállalatok újabb csoportját. Az ELITE folyamatosan növekvő globális sikere – amelyet jól mutat a LatinAmerikából, Európából és Afrikából csatlakozó vállalatok sora és az a tény, hogy csak 2018-ban több mint
150 új vállalat lépett be a programba – kiemeli az ELITE-közösség sokszínűségét és dinamizmusát,
valamint az új és meglévő partneri kapcsolataink erejét.”
„Az ELITE büszke arra, hogy ma a világ több mint 850 legambiciózusabb vállalata számára teszi
elérhetővé a pénzügyi szaktudást, lehetővé téve számukra az innovációt, a fejlődést és a növekedést.
Örömmel várjuk, hogy tovább bővíthessük a vállalatok, tanácsadók és partnerek dinamikus ELITEközösségét.”
Emellett ma egy londoni rendezvény keretében az ELITE korábbi csoportjaiból öt vállalkozás veheti át a
kétéves képzés teljesítését jelző ELITE-tanúsítványt: Jidvei (Románia), Lanaco (Bosznia-Hercegovina),
NiceLabel (Szlovénia), Pro Diagnostic (Szlovákia) és TOKIC (Horvátország). Az ELITE-tanúsítvány hozzájárul
ahhoz, hogy e kkv-k felkészülten lépjenek ki a piacra, együtt tudjanak működni a befektetőkkel és
megvizsgálhassák a rendelkezésre álló finanszírozási lehetőségeket.
2012-es indulása óta az ELITE több mint 850 nemzetközi vállalkozást támogatott. Az ELITE-szolgáltatások
az UniCredit CEE Lounge-ban részt vevő vállalkozások igényeire vannak szabva, és ezt az UniCredit azzal
is támogatja, hogy részt vesz a tréningmodulok kidolgozásában és a mentorálásban, továbbá hozzáférést
biztosít a kkv-k támogatását célzó saját, egyedi igényekre szabott szolgáltatásaihoz. Az ELITE program
abban is segítséget nyújt a gyorsan növekvő vállalkozásoknak, hogy megismerjék a számukra elérhető
finanszírozási lehetőségeket, és felkészült partnerekként tárgyalhassanak a lehetséges befektetőkkel.
Bővebb információ a https://www.elite-growth.com/ oldalon található.

További információk:
Telefon: +39 02 88623569
E-mail: mediarelations@unicredit.eu

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 egyaránt elérhető ügyvelei számára, akiknek globális
támogatást nyújt – páratlan, 14 országra kiterjedő fő piacainak vezető bankjain keresztül és további 18
országban világszerte. Az UniCredit európai bankhálózata Olaszország, Németország, Ausztria, BoszniaHercegovina, Bulgária, a Cseh Köztársaság, Horvátország, Magyarország, Oroszország, Románia, Szerbia,
Szlovákia, Szlovénia és Törökország piacára terjed ki.

