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Simone Sguizzardi is nieuw Head of Western Europe
bij UTA



Directe verkoop versterkt met nieuw geschapen positie
Opbouw en uitbreiding van de activiteiten in belangrijke toekomstmarkten

Kleinostheim – 25 oktober 2016. Nieuweling bij UNION TANK Eckstein GmbH & Co. KG
(UTA): de tank- en servicekaartaanbieder heeft Simone Sguizzardi benoemd tot Head
of Western Europe. Vanaf 1 november 2016 is de leiding over de
ondernemingsactiviteiten in Italië, Frankrijk, Spanje, Portugal, de Benelux-landen en de
Britse eilanden in handen van de 42-jarige. Naast de aansturing van de diverse directe
verkooppunten en de verkoopagentschappen behoren de ontwikkeling en de
uitbreiding van de verkoopactiviteiten tot zijn centrale taakgebied
Simone Sguizzardi kan terugkijken op meer dan 15 jaar internationale branche-ervaring. Voor
zijn toetreding bij UTA was de in Italië geboren Sguizzardi tien jaar lang Director Global Sales
& Operations bij een toonaangevende fabrikant van auto-onderdelen. Daar had hij de leiding
over een team van 60 medewerkers en bouwde hij een klantenkring op met meer dan 300
klanten. Daarvoor was hij onder andere als Sales Manager werkzaam voor een Italiaans
handelsagentschap, waar hij verantwoordelijk tekende voor de verkoopactiviteiten van
toonaangevende toeleveranciers voor de auto-industrie. Hij beschikt over het EMBAcertificaat (Executive Master of Business Administration) van de Ashridge/Hult International
Business School London en over een afgesloten studie economische wetenschappen van de
Universiteit Bologna.
"Onze groei in de internationale handel met tank- en servicekaarten in het commerciële
goederen- en personentransport staat helemaal bovenaan op onze lijst van
ondernemingsdoelstellingen", zegt Volker Huber, CEO bij UTA. "Om onze directe verkoop in
West-Europa gericht verder te kunnen uitbreiden, hebben wij met Simone Sguizzardi een
ervaren expert kunnen winnen die het team van UTA verrijkt met zijn jarenlange ervaring. We
verheugen ons erop, om straks samen met hem vaart te kunnen zetten achter onze activiteiten
in de regio."
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Over UNION TANK Eckstein
UNION TANK Eckstein GmbH & Co. KG (UTA) behoort tot de toonaangevende aanbieders van tank- en
servicekaarten in Europa. Via het UTA-kaartensysteem kunnen bedrijfsklanten aan meer dan 54.000 tankstations
in 40 Europese landen merkonafhankelijk tanken en giraal betalen en tevens gebruik maken van verdere
dienstverleningen onderweg. Daartoe behoren onder andere de tolafrekening, garagekosten, pech- en
sleepdiensten evenals de restitutie van btw en benzineaccijnzen. De onderneming die in 1963 werd opgericht
door Heinrich Eckstein, is met 51 procent van de aandelen in handen van de familie (vertegenwoordigd door de
families Eckstein en van Dedem). De andere aandeelhouders zijn Edenred SA (34 procent) en Daimler AG (15
procent). Het hoofdkantoor is gevestigd in Kleinostheim/Main. In de UTA-groep genereren ongeveer 400
medewerkers een jaaromzet van bijna 2,6 miljard euro. Voor de tiende maal op rij werd UTA door de
consultingonderneming ServiceRating, het Mannheimer Institut für Marktorientierte Unternehmensführung (IMU),
het instituut voor opinieonderzoek YouGov en de handelskrant Handelsblatt uitgeroepen tot een van de meest
klant- en servicegerichte dienstverleners van Duitsland. www.uta.com
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