Brussel, 10 December 2020
Ref: Uw nieuwe contactpersoon bij Eurotax Nederland (Autovista Benelux)
Geachte Mevrouw,
Geachte Heer,
Beste Klant,
We hopen dat alles goed gaat met u gedurende deze uitdagende tijden.
Met deze brief wensen wij u op de hoogte te brengen van een verandering in de
organisatie van Eurotax Nederland binnen Autovista Benelux.
De heer Scott Magrowski verlaat de functie van Country Manager Nederland en zal
een nieuwe uitdaging aangaan binnen de Autovista Group in de UK.
Wij zijn dan ook verheugd u te kunnen meedelen dat de heer Alain Peers vanaf
vandaag de rol van Country Manager Benelux op zich zal nemen en dat hij in de
toekomst dan ook uw belangrijkste aanspreekpunt bij Eurotax Nederland zal zijn.
Alain is in 2019 bij Autovista gestart als Country Manager Belux en brengt dan ook
vele jaren ervaring mee vanuit de automotive markt. Hij heeft ook een schat aan
ervaring in commerciële en klantondersteunende functies binnen de BMW en Volvo
Car Group en - net als wij allemaal bij Autovista Group - zet Alain zich in om u te
helpen met producten op het gebied van data en inzichten die uw bedrijf zullen helpen
bloeien.
We hopen dan ook van harte dat we elkaar snel kunnen ontmoeten – indien niet
persoonlijk, dan toch zeker virtueel - zodat u kan kennis maken met Alain en horen
over de plannen die we hebben voor 2021.
Mocht u ondertussen reeds vragen of opmerkingen hebben, neem dan gerust contact op
met Alain via alain.peers@autovistagroup.com of op +32 475 98 32 91.
Met vriendelijke groet,

Alain Peers
Country Manager Benelux

Dirk-Marco Adams
Regional Managing Director
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