SAJTÓKÖZLEMÉNY
Amerikai menedzsert igazolt a Cellum
Jeff McAllister a mobilfizetési cég értékesítési elnökhelyettese
Budaörs, 2011. november 21 – Bővíti menedzsmentjét a mobilfizetési megoldásokat
fejlesztő Cellum csoport. A Cellum Global Zrt. vezetőségéhez a Magyarországon már
több cég élén bizonyított Jeff McAllister csatlakozott. A menedzser a társaság elnökhelyetteseként a nemzetközi kereskedelmi tevékenységért felel majd. A Cellum
Global Zrt. szeptemberben jelentős kockázati tőkebefektetésben részesült
nemzetközi terjeszkedésének finanszírozása érdekében, az első külföldi leányvállalat
alapításáról már megszületett a megállapodás.
Jeff McAllister az elmúlt két évtizedben az Egyesült Államokban és Európa több
országában vezetett sikeres cégeket. Karrierje több ponton is kapcsolódik
Magyarországhoz: a 90-es évek második felében a budapesti GTE Yellow Pages kiadót
vezette, majd a Budapest Business Journalt, a Prague Business Journalt és a Warsaw
Business Journalt kiadó New Word Publishing elnök-vezérigazgatója volt. Ezt követően
az Egyesült Államokban saját cége élén az Amerikai Futball Liga merchandising
termékeinek gyártásával és kereskedelmével foglakozott. 2005-től pedig ismét
Budapesten, az Alcatel-Lucent üzletfejlesztési igazgatójaként szerzett tapasztalatot a
telekommunikációs iparágban.
Jeff McAllister két év alkotói szabadság után tért vissza az üzleti életbe. A Cellum Global
menedzsmentjében a nemzetközi piacfejlesztés és értékesítési tevékenység
összehangolása tartozik feladatai közé. A Cellum csoportnál korábban nem létezett
elnök-helyettesi pozíció, létrehozását a cégcsoport nemzetközi piacokon való egyre
intenzívebb szerepvállalása indokolta.
„Az amerikai és európai piacok meghódítása nehéz terep egy magyar KKV számára. Jeff
nemzetközi tapasztalata a világ legfejlettebb piacain is segít bevezetni a Cellum
mobilfizetési rendszerét.” – mondta Kóka János, a Cellum elnök-vezérigazgatója az új
alelnökről. „A magyar Graphifoft, a Recognita, a Log.Me.In és a Prezi.com azért lettek
globálisak is sikeresek, mert tudtak valamit, amit a vetélytársak nem, és amire a piacnak
égető szüksége volt. A Cellum mobilfizetési alkalmazásokban a biztonság ilyen egyedi
elem. Örülök, hogy Magyarország egyik leginnovatívabb csapatával dolgozhatok” – tette
hozzá Jeff McAllister, a Cellum új elelnöke.
A Cellum szeptemberben az Európai Unió Jeremie kockázati tőkeprogramja keretében
jelentős kockázati tőkebefektetésben részesült, hogy nemzetközi terjeszkedését
finanszírozni tudja. A magyar mobiltechnológiai cég ezt követően mutatta be legújabb
fejlesztéseit a legfontosabb globális piaci szereplők előtt a nizzai NFC World szakvásáron
és londoni New Digital Economics konferencián. A MasterCard októberben jelentette be,
hogy az új MasterCard Moblie fizetési megoldás technológiai rendszerszállítójának és
üzemeltetőjének a Cellumot választotta. Szintén nemrégiben született megállapodás az
első külföldi leányvállalat, a Cellum Bulgária alapításáról. A Cellum menedzsmentje
emellett előrehaladott tárgyalásokat folytat román, grúz, osztrák, német és albán
partnerekkel is.

≠≠≠

Cellum Global Zrt.
Központ iroda: 8600 Siófok, Új Piac tér 8. | Képviseleti iroda: 2040 Budaörs, Távíró köz 4.
Tel: +36 23 814 633 | Fax: +36 23 814 634
www.cellum.hu

Háttér:
Cellum: Magyarország vezető, mobilfizetési megoldásokat fejlesztő cégcsoportja. A gyorsan
növekvő technológiai vállalatcsoport 2000-ben jött létre, és szorosan együttműködik olyan
partnerekkel mint a MasterCard, a Magyar Telekom csoport, a Telenor, a Vodafone, az FHB Bank,
a SPAR, a Libri és mások. A Cellum saját fejlesztései az m-commerce minden területét lefedik,
beleértve a mobil vásárlás, a mobil fizetési és az NFC (érintkezésmentes) technológiákat. Az
elmúlt években olyan sikerrel működő megoldásokat vezetett be a magyar piacon, mint a
mobilparkolás, a mobil autópálya-matrica vagy a mobil lottó. A cégcsoport ma több mint havi
egymillió biztonságos mobil tranzakciót kezel Magyarországon. http://www.cellum.com
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