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Milánó/London, 2018. november 22.

Tíz új kkv csatlakozott az ELITE UniCredit CEE Lounge programhoz




Az ELITE UniCredit CEE Lounge a gyorsan növekvő közép- és kelet-európai kkv-kat támogatja.
Az ELITE platform elősegíti az üzleti modellek fejlesztését, és ösztönzi a kkv-k kapcsolatépítését
az UniCredit hálózatának közép- és kelet-európai országaiban.
Négy közép- és kelet-európai országból – Bulgáriából, Csehországból, Horvátországból és
Szlovákiából – tíz vállalkozás csatlakozott a mai napon az UniCredit CEE Lounge nyolcadik
csoportjához.

Az UniCredit CEE Lounge örömmel adja hírül, hogy ma tíz új vállalkozás csatlakozott ehhez az innovatív
kezdeményezéshez. Az UniCredit CEE Lounge a London Stock Exchange Group ELITE programjának része,
amely az ígéretes vállalkozások gyorsabb növekedését hivatott előmozdítani.
Az újonnan csatlakozó vállalatok négy olyan közép- és kelet-európai országban működnek, ahol az
UniCredit is jelen van. Eddig több mint 50 vállalkozás kapcsolódott be az UniCredit CEE Lounge programba
az UniCredit közép- és kelet-európai hálózatának 11 országából.
Az UniCredit CEE Lounge célja, hogy támogassa a kkv-k jövőbeli növekedését, javítsa a tőkepiacokkal és a
finanszírozási források bevonásának módjaival kapcsolatos ismereteiket. A program abban is segítséget
nyújt a vállalkozásoknak, hogy közvetlen kapcsolatot alakítsanak ki a megfelelő befektetőkkel. Az előző
csoportba bekapcsolódó vállalkozások jelenleg a vezetői tréning szakaszát teljesítik.
Az UniCredit CEE Lounge most induló nyolcadik csoportját az alábbi vállalkozások alkotják:
 Sport Depot, Bulgária
 Avtomotor Corporation, Bulgária
 Vaptech, Bulgária
 Metal Product, Horvátország
 Ivicom Consulting, Horvátország
 Oprema, Horvátország
 Y Soft, Csehország
 Vnet, Szlovákia
 Euroins Insurance Group (Eurohold), Bulgária
 Emtest, Szlovákia
Emellett egy Londonban ma tartott ceremónia keretében a szlovén Inea vállalat – az ELITE egy korábbi
csoportjának tagja – átvette a kétéves képzés teljesítését igazoló tanúsítványt. Az ELITE-tanúsítvány

megerősíti, hogy a kkv-k felkészülten lépnek ki a piacra, működnek együtt a befektetőkkel és vizsgálják
meg a rendelkezésre álló finanszírozási lehetőségeket.
„Az európai gazdaság növekedésének hajtóerejét jelentő kkv-szegmens támogatása fő tevékenységeink
egyike. Ezért különös büszkeséggel tölt el, hogy immár negyedik éve nyújtjuk kkv-ügyfeleinknek az ELITE
programban való részvétel minden előnyét: lehetőséget a tőkepiacokhoz való közvetlen hozzáférésre,
üzletmenetük szakértői felülvizsgálatára, új növekedési területek feltárására és a kapcsolatépítésre, csak
hogy egy párat említsek. Ez a kezdeményezés értékes lehetőséget kínál arra, hogy még többet megtudjunk
a kkv-szegmensről, és a kkv-kkal kapcsolatos üzleti tevékenységünket az ő igényeikhez igazítsuk. Ez
lehetővé teszi, hogy még jobban megszilárdítsuk valódi partneri és tanácsadói szerepünket ebben az
ügyfélszegmensben” – mondta Andrea Diamanti, az UniCredit CEE Corporate and Investment Banking
and Private Banking vezetője.
Luca Peyrano, vezérigazgató, ELITE: „Örömmel mutatom be az európai vállalatok legújabb nemzetközi
csoportját és ünnepeljük velük együtt, hogy az ELITE jelentős mérföldkőhöz érkezett: a dinamikus
közösségéhez tartózó vállalatok száma már meghaladja az ezret. Mindössze hat év alatt az ELITE több
mint 30 országon átívelő globális programmá vált, amely támogatja a kkv-k növekedését és
nemzetközivé válását szerte a világon. Az ELITE továbbra is segíti a megújulásban és támogatja a ma és
a holnap munkahelyteremtőit és innovátorait. Partnereinkkel együtt elkötelezetten támogatjuk a
leginkább ambíciózus vállalatokat az előrelépésben és a növekedésben.”
2012-es indulása óta az ELITE több mint ezer nemzetközi vállalkozást támogatott. Az ELITEszolgáltatásokat az UniCredit CEE Lounge-ban részt vevő vállalkozások igényeire szabják, amit az
UniCredit azzal is támogat, 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.
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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 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: Olaszországban, Németországban, Ausztriában, Bosznia-Hercegovinában, Bulgáriában, a
Cseh Köztársaságban, Horvátországban, Magyarországon, Oroszországban, Romániában, Szerbiában,
Szlovákiában, Szlovéniában és Törökországban. Képviseleti irodáinak és fiókjainak nemzetközi hálózatán
keresztül az UniCredit világszerte további 18 országban szolgálja ki ügyfeleit.

