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Aplikace OVB již i na chytrých telefonech
Praha 21. října 2011 – Jen dva týdny poté, co společnost OVB Allfinanz
představila své aplikace pro mobilní zařízení, dosáhla již jednoho tisíce stažení.
Kromě iPadů budou moci Finanční test národa, zábavný test finančních pojmů
doplněný o videa s odpověďmi respondentů z ulice, nově využívat také majitelé
iPhonů, čímž dojde k rozšíření cílové skupiny v České republice o dalších zhruba
300 tisíc majitelů těchto chytrých telefonů. Aplikace je ke stažení zdarma.

„Zájmem o tuto moderní formu komunikace jsme byli překvapeni, a to nejen
počtem stažení, ale také zpětnou vazbou. Máme mnoho dalších podnětů pro další
činnost na tomto poli a věřím, že se chytrá mobilní zařízení stanou nedílnou
součástí naší snahy v tomto případě podporovat finanční gramotnost v České
republice,“ uvedl při této příležitosti předseda představenstva a generální ředitel
OVB pro Českou republiku, Michal Knapp. Podle něj lze očekávat další zvýšení
zájmu o produkty právě díky uvolnění aplikace také pro iPhony.

Že se této oblasti hodlá společnost OVB věnovat i nadále potvrzuje také Jaroslava
Matoušková, ředitelka marketingu a PR společnosti OVB. „V plánu máme jak

klientské aplikace, tak aplikace pro interní potřeby našich spolupracovníků,“
upřesňuje Matoušková.

O společnosti OVB Allfinanz, a.s.
Společnost OVB Allfinanz působí na českém trhu od roku 1993 jako dceřiná
společnost německé OVB Holding AG. V současné době má téměř 960 tisíc
klientů a spravuje více než 2 miliony smluv. Klientům je k dispozici
celorepubliková síť kvalifikovaných poradců – pojišťovacích a investičních
zprostředkovatelů. Mateřská společnost OVB Holding z německého Kolína nad
Rýnem vznikla v roce 1970 na základě myšlenky poskytovat soukromým klientům
obsažné, individuální a komplexní majetkové a finanční poradenství. V současné
době působí prostřednictvím dceřiných firem v dalších 13 zemích Evropy.
O koncernu OVB
Koncern OVB se sídlem holdingu v Kolíně nad Rýnem je jedním z předních
evropských
poskytovatelů
finančních
služeb.
Od
založení
OVB
Vermögensberatung AG v roce 1970 v Německu zaměřuje OVB svou obchodní
činnost na zákaznicky orientované poradenství pro soukromé domácnosti
v oblasti ochrany majetku, vybudování a rozvoje majetku, starobního zaopatření
a získávání nemovitostí. OVB v současnosti poskytuje poradenství v Evropě
zhruba 2,8 mil. zákazníků a spolupracuje s více než 100 renomovanými
produktovými partnery. OVB je v současné době aktivní celkem ve 14 zemích,
přičemž pro koncern pracuje kolem 4 600 finančních poradců na plný úvazek.
V roce 2010 dosáhla OVB Holding AG, která je od července 2006 kótována na
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Frankfurtské burze cenných papírů (Prime Standard, ISIN DE0006286560), spolu
se svými dceřinými společnostmi celkových provizních příjmů ve výši 197,3 mil.
eur a rovněž EBIT ve výši 4,8 mil. eur.
Tuto tiskovou zprávu naleznete i na internetu na adrese:
www.ovb.cz v sekci Pro média

