Újabb kinevezést kapott a UPC Magyarország vezérigazgatója a
UPC közép-kelet-európai régiójában
Robert Redeleanu áprilistól Magyarország mellett Lengyelországban is ellátja a vezérigazgatói
feladatokat
Budapest, 2018. február 16. – Személyi változásokat jelentett be a UPC a közép-kelet-európai
vállalatainak élén. 2018. április 1-től Robert Redeleanu, a UPC Magyarország és UPC Románia
jelenlegi vezérigazgatója irányítja majd a UPC lengyelországi vállalatát, miután Frans-Willem
de Kloet, a UPC Lengyelország jelenlegi vezetője úgy döntött, távozik a cégtől. Robert
Redeleanu ugyanezen időponttól egyszerre fogja ellátni a UPC Magyarország és UPC
Lengyelország vezérigazgatói feladatait, elősegítve a két vállalat fejlődését. A vállalatok
továbbra is önálló szervezetként működnek tovább mindkét országban.
Robert Redeleanu, a UPC Magyarország és UPC Románia vezérigazgatója elfogadta azt a felkérést,
hogy a UPC Magyarország vezetése mellett a UPC közép-kelet-európai régiójának legnagyobb
vállalata, a UPC Lengyelország vezérigazgatói posztját is betöltse. Új megbízatása miatt március
végén megválik a romániai cég élén betöltött pozíciójától.
Robert Redeleanu sokéves menedzsment tapasztalattal rendelkezik, és vezetőként komoly
szaktudást szerzett nemzetközi FMCG és telekommunikációs cégeknél vállalatirányítási, értékesítési
és marketing területeken. 2013-ban csatlakozott a Liberty Global csoporthoz Romániában, 2016 óta
pedig a UPC Magyarország vezetését is ellátja. A két vállalat vezérigazgatójaként kiemelt figyelmet
fordított az ügyfélérték és az üzleti eredmények javítására, jelentősen megerősítve a vállalatok piaci
pozícióját mindkét országban.
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Ha további információkra van szüksége, keressen minket a sajto@upc.hu e-mail címen

A UPC-ről
A UPC Magyarország vezető integrált infokommunikációs szolgáltatója, amely innovatív
szolgáltatásaival 1998 óta van jelen a piacon. Kábelhálózatain országszerte 347 településen biztosít
televíziós, szélessávú internet és vezetékes telefonszolgáltatásokat. Mobilszolgáltatását a hazai
távközlési szektorban új megközelítéssel indította útjára 2015-ben, elsőként kínálva korlátlan

adatforgalmú, hűségidő nélküli díjcsomagokat és hálózatfüggetlen készülékeket. Innovatív
applikációi és szolgáltatásai segítségével a UPC az otthonok és irodák falain kívül is biztosítja a
csatlakozást a digitális világ lehetőségeihez. A UPC Vállalati Szolgáltatások üzletága egyedi
igényekre szabott és kedvező árú üzleti kommunikációs megoldásokat nyújt a vállalkozások
számára.

További információkért látogasson el a www.upc.hu weboldalra.

