Budapest, 2017. október 11.

A Vodafone Magyarország vezérigazgatója, Alex Froment-Curtil
2018. január elsejétől a Vodafone Egyiptom élén folytatja
A Vodafone Magyarországnál töltött öt év után Alex Froment-Curtil, jelenlegi
vezérigazgató a közel 41 millió előfizetővel rendelkező, a helyi piacot vezető
Vodafone Egyiptom vezérigazgatójaként folytatja pályafutását. A hazai piacon
számos fontos eredményt elért Alex 2016. szeptember óta vezeti a
nemzetközi telekommunikációs vállalat magyarországi operációját. Megfelelő
utódjának a kiválasztása megkezdődött, azt a Vodafone Csoport kiemelt
fontossággal kezeli.
Alexandre Froment-Curtil 2012-ben csatlakozott a magyarországi leányvállalathoz,
ahol a lakosság üzletág vezérigazgató-helyettese, majd pedig 2016-ban a Vodafone
Magyarország vezérigazgatója lett. Vezetése alatt a vállalat elsődleges célja a
kimagasló ügyfél-elégedettség elérése volt innovatív megoldások bevezetésével
és kiváló hálózat kiépítésével. Ennek köszönhetően a Vodafone eredményei
növekednek a hazai piacon, az ügyfelek elégedettségét tekintve pedig kiemelkedő
helyen áll.
Ezen innovációk között említhető a Red csomagok folyamatos fejlesztése, így a
mérföldkőnek számító, korlátlan adatot kínáló Infinity, a feltöltőkártyás piacot a 19
forintos perc- és SMS díjjal felforgató Vodafone Tuti, vagy a 25 év alatti ügyfeleknek
+2 GB adatkeretet biztosító Vodafone You. Emellett a vállalat tovább haladt a
Gigabit Magyarország vízió elérése felé, aminek keretében az országos 4G
lefedettség elérése mellett elindult a 4G+ szolgáltatás kiépítése is, ami Budapest
mellett ma már Tatabányán és a Balaton keleti medencéjében is elérhető.
„A családommal 5 évet töltöttem Magyarországon, felfedeztem egy új kultúrát és
egy gyönyörű országot. A magyarokat nagyon barátságosnak és optimistának

ismertem meg! A közelmúltban készült Vodafone felmérés szerint a magyarok
többsége pozitívan értékeli a jövőbeli életszínvonal alakulását, ami magasabb, mint
az Egyesült Királyságban, Görögországban, Németországban, vagy Olaszországban.
S valóban, mindig úgy éreztem, hogy ez az ország tényleg jól teljesíthet, ha
kiaknázza az emberek erősségeit: kreativitásukat, innovatív szemléletüket,
büszkeségüket és kemény munkavégzésüket. A gyermekeim életében is
meghatározó volt ez az 5 év, hiszen itt jártak iskolába, barátokat szereztek,
tapasztalatokat gyűjtöttek, így biztos vagyok benne, hogy nekik sem lesz egyszerű
az elszakadás. Bár a korábbi sikereimre is büszke vagyok, mégis úgy érzem, hogy a
Vodafone Magyarországnál olyan különleges lehetőségeket kaptam és projekteken
dolgozhattam, amelyek a háromszor is az Év Munkahelye díjjal kitüntetett
vállalatot az életem és karrierem legfontosabb állomásává teszik. Hatalmas
megtiszteltetés számomra az előléptetés, hiszen a globális vezetés most egy új
kihívással honorálja a szakma és a Vodafone iránti elköteleződésemet” mondta el
Alex Froment-Curtil a kinevezés kapcsán.
A vezérigazgató utódjának kinevezése folyamatban van, mivel a Vodafone csoport
számára elengedhetetlen, hogy egy kiemelkedő képességű, elődjeihez méltó utód
töltse be a vezérigazgatói pozíciót ezen a fontos piacon.
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A Vodafone-ról
A Vodafone a világ egyik vezető mobilkommunikációs szolgáltatójaként öt kontinens 26 országában van jelen, és
további 49 partnerhálózattal rendelkezik, több mint 523 millió ügyfélnek szolgáltat szerte a világon. A Vodafone
teljes körű mobil telekommunikációs szolgáltatásokat nyújt, beleértve a hang- és adatkommunikációt.
A Vodafone Magyarország Zrt. 1999. november 30-án kezdte meg magyarországi működését. A Vodafone
Magyarország integrált technológiai szolgáltató, amelynek portfóliójában a mobilkommunikációs, mobilinternetes
és szélessávú adatszolgáltatások egyéni és üzleti felhasználók számára egyaránt megtalálhatók.

