Marc Vicente se junta à ABA English como novo Diretor
Executivo
Barcelona, 17 abril 2018 - ABA English, a academia de inglês online com sede em
Barcelona, anunciou a nomeação de Marc Vicente como novo Diretor Executivo da empresa
EdTech. Recebeu o testemunho de Javier Figarola quem, como co-fundador, acionista e
membro do conselho, continuará vinculado à empresa, libertando-se da gestão do dia-adia para concentrar-se no horizonte estratégico da ABA English.
Na sua nova posição, Marc Vicente terá como missão
principal impulsar o crescimento da empresa e sua
escalabilidade internacional. Com vasta experiência
em empresas digitais em diferentes mercados do
mundo, o perfil profissional de Marc é ideal para liderar
a segunda fase do crescimento global que a ABA
English projeta realizar.
Perfil internacional e crescimento
Marc Vicente tem uma vasta experiência em empresas
do sector digital e comércio eletrônico, após ocupar
vários cargos de gestão em marketing, operações e
direção geral. Ele tem liderado estratégias de
crescimento disruptivo em empresas como Rakuten
Akamon, AVG, lastminute.com e, mais recentemente, Cdiscount, um dos maiores
varejistas digitais da Europa, com sede em França.
Outro fator crucial para se tornar o maior responsável da ABA English foi o perfil
marcadamente internacional que distingue a sua carreira. Nascido em Barcelona, Marc
tem trabalhado em vários mercados - Reino Unido, Alemanha, França, Japão, etc. - pelo
que traz uma grande experiência multinacional que será de grande valor para atingir as
ambiciosas metas da ABA English nos próximos anos.
"É uma honra ter a oportunidade de liderar uma empresa como a ABA English e juntarme à excelente equipa de profissionais que já alcançou a sua primeira fase de crescimento
exponencial. A metodologia é única e de desenvolvimento próprio, o produto educacional
é eficaz e inovador, e além disso é muito estimulante trabalhar em um setor tão inspirador
como o setor da educação. Eu enfrento com muita ilusão o desafio de dirigir a empresa
para o seu próximo salto global com a ambição de torná-la líder digital absoluta no domínio
da aprendizagem de inglês", disse Marc Vicente.
Para um papel mais estratégico
Marc Vicente substitui Javier Figarola, que tem estado à frente da empresa desde 2012.
Javier foi o artífice da primeira fase de crescimento e internacionalização da ABA English.
Sob sua liderança, a empresa se tornou um dos líderes mundiais da educação on-line,
contando hoje com mais de 20 milhões de alunos em 170 países.

"Marc Vicente é o complemento perfeito para adicionar e enfrentar com êxito os desafios
novos que nos propusemos na ABA English, e tem toda nossa total confiança. Sua
comprovada capacidade de gestão, tanto operacional e estratégica, sua experiência
profissional bem-sucedida e seu estilo de liderança próximo e comprometido, são
qualidades destacadas de Marc que eu acho que serão a chave para desenvolver a empresa
nos próximos anos " assinalou Javier Figarola.
Em apenas cinco anos após eu lançamento em 2013, a ABA English se tornou uma
referência mundial para o sector EdTech, competindo hoje como um dos três primeiros
jogadores de educação on-line do mundo. A incorporação de Marc abre a segunda fase de
crescimento global que a ABA English se propôs alcançar nos próximos anos.
Acerca de ABA English
ABA English es una escuela de inglés online con millones de alumnos en más de 170 países. Se
distingue por su método de enseñanza que traslada al entorno digital los principios del aprendizaje
natural de la lengua materna, usando cortometrajes de producción propia.
Es una startup reconocida del sector EdTech, que ha recibido el premio a la ‘Mejor App Educativa’
de Reimagine Education y ha sido destacada por Apple y Google como una de las mejores
aplicaciones educativas. Además, desde 2016 es la primera academia plenamente digital autorizada
para expedir certificaciones oficiales de Cambridge English. Con sede en Barcelona, su equipo está
compuesto por más de 80 profesionales de 20 nacionalidades distintas.
Para más información visite www.abaenglish.com o para móviles: AppStore o GooglePlay.

