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Mulţumiri top performer - Nina Brătfălean
Bucureşti. BMW Group România doreşte să mulţumească unuia dintre cei mai
performanţi manageri ai companiei, Nina Brătfălean, şi să îşi exprime gândurile de
apreciere pentru contribuţia la notorietatea mărcilor BMW, BMW M, BMW i şi MINI,
crescută şi consolidată în ultimii 12 ani. La plecarea din companie, planificată pentru
1 august 2019, Nina Brătfălean îşi va urma interesele academice şi de mentorat.
Nina Brătfălean a fost printre primii angajaţi ai BMW Group România, în 2007, anul
fondării companiei, şi a fost zi de zi un lider model, contribuind semnificativ la
rezultatele companiei şi la creşterea cotei de piaţă a mărcilor BMW Group.
Reputaţia puternică şi notorietatea numelui Ninei în mediul de afaceri din România a
fost şi va rămâne un mare câştig pentru companie şi pentru echipa de management
BMW Group.
În cadrul BMW Group, Nina este apreciată datorită gândirii strategice şi a abordării
creative în dezvoltarea noilor segmente de business. A creat pentru regiunea Europa
Centrală şi de Sud-Est multe exemple de bună practică şi a scris în istoria
comunicării mărcilor premium reguli avangardiste, contemporane. A consolidat un
cerc puternic de networking în jurul mărcilor BMW Group România şi amprenta ei va
rămâne mult timp în practica echipei pe care a condus-o şi a echipelor cu care a
interacţionat.
Îi dorim toate cele bune în viitoarele realizări profesionale şi personale şi îi mulţumim.
BMW Group România
---------BMW Group wishes to express their thank-you and appreciation thoughts to one of
the group’s top performer managers, Mrs. Nina Bratfalean, upon her leaving the
company August 1st 2019 to pursue her academic and mentoring intererests.
Mrs. Bratfalean joined BMW in 2007 and during the past 12 years she led the
marketing department as a role-model manager and contributed significantly to the
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company’s performance and conquest of market share. Her strong and positive
reputation within the business environment of Romania was an asset for our
management team.
Nina is appreciated within the Group due to her strategic thinking, her creative
approach of the customer journey and her vision to adapt to - and create - market
trends.
Mrs. Bratfalean leaves behind a successful management career within BMW and we
wish her all the best and continous professional achievements.
Thank you.
BMW Group Romania
Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm contactaţi:
BMW Group România
Alexandru Şeremet
Tel.: +40-726-266-224
E-mail: alexandru.seremet@bmwgroup.com
BMW Group
Datorită celor patru mărci ale sale - BMW, MINI, Rolls-Royce şi BMW Motorrad -,
BMW Group este liderul mondial al constructorilor premium de automobile şi
motociclete şi oferă servicii financiare şi de mobilitate premium. Reţeaua de
producţia a BMW Group cuprinde 31 de facilităţi de producţie şi asamblare în 15 ţări;
compania are o reţea globală de vânzări în peste 140 de ţări.
În 2018, BMW Group a vândut, la nivel mondial, peste 2.490.000 de automobile şi
peste 165.000 de motociclete. În anul fiscal 2018, profitul brut a fost de 9,815
miliarde de euro, iar veniturile au fost de 97,480 miliarde de euro. La 31 decembrie
2018, BMW Group dispunea de o forţă de muncă de 134.682 de angajaţi.
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Dintotdeauna, succesul BMW Group s-a bazat pe gândirea pe termen lung şi pe
acţiunea responsabilă. Astfel, compania a pus bazele unei dezvoltări durabile în plan
ecologic şi social prin lanţul de valori, responsabilitatea vastă a produselor şi un
angajament clar pentru conservarea resurselor ca parte integrantă a strategiei sale.
www.bmwgroup.com; www.bmw.ro
Facebook: http://www.facebook.com/BMW.Romania
Twitter: http://twitter.com/bmwromania
YouTube: http://www.youtube.com/bmwgroupromania
Instagram: http://www.instagram.com/bmwromania
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/bmwromania
Site-uri de presă:
press.bmwgroup.com/romania

