Praha, 1. dubna 2019

Eva Čerešňáková ředitelkou komunikace a mluvčí
Trinity Bank
Ředitelkou komunikace a mluvčí nové české banky Trinity Bank se stala Eva
Čerešňáková. Na starosti má interní a externí komunikaci banky, kontakt s médii a
PR. Eva Čerešňáková má v oboru marketingu a PR více jak jedenáctiletou praxi.
V minulosti například řídila komunikaci pro ČR a SK americké společnosti Citrix,
zastávala pozici marketingové manažerky zemí východní Evropy pro IT společnost
Veeam Software nebo řídila marketing Geetoo. Věnuje se také organizaci a
moderování eventů v češtině i cizích jazycích. V letech 2016 až 2018 byla ředitelkou
a spolumajitelkou soutěže Česká Miss. Dlouhodobě je také aktivní v oblasti
filantropie.
„Jsem moc ráda, že se mohu podílet na budování jména nové banky na českém trhu, která je
unikátní tím, že je ryze česká a je postavena na silných firemních hodnotách a osobním přístupu
ke klientům. V dnešní době, kdy se společnost zrychluje a technologizuje, je osobní přístup ve
vzájemné komunikaci o to důležitější,” říká Eva Čerešňáková a dále doplňuje: „Důraz na vysokou
kvalitu vztahů s klienty odlišuje Trinity Bank od mnohé konkurence a pro mne to je velmi
zajímavá výzva. V rámci studia na VŠE jsem jako vedlejší obor studovala i ekonomickou
žurnalistiku a z mediálního světa mám poměrně hodně zkušeností. Tyto bych spolu se svými
ekonomickými znalostmi ráda zúročila.”
Nová ředitelka komunikace a mluvčí Trinity Bank Eva Čerešňáková vystudovala obor
Mezinárodní obchod s vedlejší specializací na ekonomickou žurnalistiku na Vysoké škole
ekonomické v Praze (VŠE). Hovoří plynule anglicky, německy, italsky, španělsky a částečně rusky.
Mimo aktivit spojených s marketingem a PR se dlouhodobě věnuje také filantropii. V minulosti
byla tváří kampaně Českého červeného kříže na podporu dárcovství krve, sama je mnoho let
pravidelnou dárkyní. V roce 2009 založila vlastní projekt 4U2 s cílem získávání finančních
prostředků na vzdělávání dětí v Bangladéši a v rámci tohoto projektu se v roce 2016 podařilo
postavit základní školu. Již několik let také spolupracuje s organizací UNICEF.
O Trinity Bank
Trinity Bank je nová česká banka, která má na finančním trhu mnohaleté zkušenosti. Původně
Moravský Peněžní Ústav, založen v roce 1996 ve Zlíně, se během několika let stal největším
spořitelním družstvem v ČR a v roce 2018 získal od České národní banky kladné stanovisko
k žádosti o udělení bankovní licence. Od února 2019 na trhu vystupuje pod novým názvem
TRINITY BANK a.s. Trinity Bank se specializuje na privátní, korporátní a SME bankovnictví, u
soukromých osob se zaměřuje především na vkladové a spořicí produkty, které slibují
nadstandardní zhodnocení úspor. Podnikatelům a firmám pak nabízí výhodné úvěrové i depozitní
produkty.
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