Gary Donnan nowym dyrektorem Eutelsat ds. innowacji
Paryż, 16 października 2018 - 29 października 2018 roku Gary Donnan obejmie stanowisko dyrektora Eutelsat ds. innowacji, podlegające dyrektorowi wykonawczemu, którym jest Rodolphe Belmer.
Zadaniem Gary’ego będzie nakreślenie strategii Eutelsat w zakresie innowacji, a także identyfikacja i wielofunkcyjny rozwój innowacyjnych działań w Grupie. Ponadto, skupi się on na tworzeniu silniejszych połączeń między firmą Eutelsat, a zewnętrznym ekosystemem innowacji, celem przyspieszenia rozwoju nowych technologii wewnątrz firmy.
Bogactwo doświadczeń w zakresie innowacji i transformacji
Gary Donnan posiada znaczące doświadczenie w wielofunkcyjnym współzarządzaniu. Dołącza on
do Eutelsat po 11 latach pracy dla Technicolor, gdzie przewodniczył projektom transformacyjnym o
dużej skali, a także piastował kilka znaczących stanowisk w sektorach takich, jak: technologia, badania i innowacje, czy ekspertyza przemysłu nadawczego. Jako członek Komitetu Wykonawczego
Technicolor, Gary miał na swoim koncie stanowiska wiceprezesa wykonawczego ds. badań i innowacji, a następnie ds. technologii i standardów. Przed współpracą z Technicolor, Gary Donnan pracował na podobnych stanowiskach w firmie Alcatel, gdzie zajmował się, między innymi, badaniami
i rozwojem rynku w zakresie wdrażania sieci światłowodowych, kablowych, radiowych i satelitarnych w różnych częściach świata. Stąd, technologie telekomunikacyjne nie są mu obce.
Jako obywatel Irlandii, Gary ukończył kierunek informatyka i przetwarzanie danych, a także studia
podyplomowe w zakresie systemów rozproszonych i równoległych, na brytyjskim Uniwersytecie Ulster (Wielka Brytania).
Rodolphe Belmer, dyrektor wykonawczy Eutelsat, powiedział: „Wcielenie Gary’ego w szeregi Eutelsat, otwiera przed nami znaczące możliwości. Jego szerokie doświadczenie zdobyte w wiodących firmach branży wideo i telekomunikacyjnej będzie nieocenione w dostosowywaniu przyszłych
planów w zakresie innowacji do coraz to większych wymagań naszych klientów. Ten ruch to część
strategii, dzięki której staniemy się bardziej otwarci i elastyczni w stosunku do wciąż zmieniającego
się otoczenia.”

O Eutelsat Communications
Założona w 1977 roku firma Eutelsat Communications jest jednym z wiodących na świecie operatorów satelitarnych.
Dzięki globalnej sieci satelitów i powiązanej infrastrukturze naziemnej, Eutelsat umożliwia swym klientom efektywną kowww.eutelsat.com –
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munikację z ich odbiorcami w zakresie usług wideo, transmisji danych, usług rządowych, a także stacjonarnych i mobil nych usług szerokopasmowych, niezależnie od ich lokalizacji. Dzięki Eutelsat, ponad 6900 kanałów TV, obsługiwanych
przez wiodące grupy mediowe trafia do miliarda odbiorców przystosowanych do odbioru DTH, bądź połączonych z sieciami naziemnymi. Siedziba firmy znajduje się w Paryżu, a biura i teleporty zlokalizowane są na całym świecie. Eutelsat
zatrudnia 1000 mężczyzn i kobiet z 46 krajów, których zadaniem jest zapewnianie najwyższej jakości świadczonych
usług.
Eutelsat Communications znajduje się w indeksie paryskiej giełdy EURONEXT (ETL).
Więcej informacji na: www.eutelsat.com
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