Informacja prasowa

Lenovo Mobile Business Group wybiera lidera innowacji na
stanowisko Dyrektora Marketingu dla regionu EMEA
Warszawa, 09 sierpnia 2017r.– Lenovo Mobile Business Group ogłosiło wybór Alexa Moora na
stanowisko Dyrektora Marketingu w regionie EMEA. Wcześniej pełnił on funkcje Senior Adviser
dla rynku produktów konsumenckich w wiodącej firmie zajmującej się doradztwem strategicznym
w zakresie zarządzania.
Alex Moore posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie na rynku konsumenckim. Swoją
karierę zawodową rozpoczął w firmie Procter & Gamble gdzie spędził 13 lat na pracując na
różnych międzynarodowych rynkach w sprzedaży, marketingu, a także zarządzając marką.
Nowy dyrektor będzie raportował do Olivera Ebela, który obecnie obejmuje stanowisko Vice
President & General Manager w Lenovo Mobile Business Group, EMEA i będzie odpowiedzialny
za budowanie marki Motorola, rozwijanie portfolio produktów oraz firmy w Europie na Bliskim
Wschodzie i w Afryce.
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“W Lenovo skupiamy się na dostarczaniu prawdziwych innowacji, produktach i doświadczeniach
cennych dla konsumentów, jak i dalszym rozwoju. Pasja, talent i bogate doświadczenie na rynku
konsumenckim tak innowacyjnego marketingowca, jak Alex, pozwolą nam skierować nasze
działania na jeszcze lepszy kurs w regionie EMEA,” powiedział Oliver Ebel, Vice President &
General Manager, EMEA Mobile Business Group.
“To niezwykły moment na to, by dołączyć do Lenovo Mobile Business Group w EMEA. Możliwości
firmy w tworzeniu innowacji, przekraczaniu granic i przewyższaniu oczekiwań konsumentów jest
realną zmianą na rynku smartfonów. Nie mogę się doczekać współpracy z zespołem, by
przyczynić się dalszego rozwoju na jeszcze większym obszarze.” powiedział Alex Moore
Alex jest absolwentem University of Manchester na wydziale Engineering, Manufacturing &
Management.

o firmie Motorola
Firma Motorola Mobility LLC została przejęta przez Lenovo Group Holdings w 2015 r. Motorola Mobility
jest podmiotem w pełni zależnym Lenovo, który projektuje i produkuje wszystkie telefony komórkowe marki
Moto.
O firmie Lenovo
Firma Lenovo (HKSE: 992) (ADR: LNVGY) — firma z globalnej listy Fortune 500 o obrotach sięgających
43 miliardów USD — jest liderem w dziedzinie innowacyjnych technologii dla użytkowników indywidualnych
i biznesowych oraz dla dużych przedsiębiorstw. Nasza oferta bezpiecznych produktów i usług o wysokiej
jakości obejmuje komputery osobiste (w tym legendarną markę Think i urządzenia Yoga działające w
różnych trybach), stacje robocze, serwery, pamięć masową, inteligentne telewizory, a także produkty
mobilne, takie jak smartfony (w tym marki Motorola), tablety i aplikacje. Zapraszamy do dołączenia do nas
w serwisie LinkedIn, obserwowania nas na Facebooku lub Twitterze (@Lenovo) oraz wizyty na stronie
http://www.lenovo.com
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