NOTA DE PREMSA
El Club és especialista en assistència mecànica, a la llar i sanitària urgent i atén les
necessitats de més de 10 milions de persones a qualsevol lloc del món

El RACC reforça la seva aposta pel negoci B2B a tota Espanya
completant la seva transformació tecnològica i amb la incorporació
de Fernando Acevedo com a Senior Advisor

Barcelona, 13 de febrer de 2020. El RACC està culminant el seu procés de renovació
tecnològica que l’ha portat a realitzar una inversió de més de 20 milions d’euros en els últims 3
anys. Així mateix, incorpora com a Senior Advisor a Fernando Acevedo, especialista en
programes de transformació i innovació en el sector assegurador i financer.
Amb aquesta important aposta el RACC vol ampliar la seva presència en el sector B2B, oferint
al mercat solucions digitals innovadores, per tal que les asseguradores puguin millorar
l’experiència dels seus clients i els nivells de servei, sempre garantint uns costos competitius.
Fernando Acevedo, llicenciat en Informàtica i PDD per IESE, ha desenvolupat la seva carrera
professional en el sector de la consultoria. Soci d’ACCENTURE, entre 2003 i 2019, compta
amb una àmplia experiència liderant programes de transformació a nivell nacional i
internacional.
En aquests últims anys el RACC també ha obert nous centres propis d’atenció al client, el més
recent a Madrid (Rivas-Vaciamadrid), que es suma als centres de Barcelona i Badalona, que
donen feina a més de 700 persones. Alhora, l’entitat també ha ampliat la seva xarxa exclusiva
de tècnics i col·laboradors a tota Espanya.

El RACC
El Grup d’empreses RACC, amb 1.500 empleats, ofereix cobertura i serveis d’alta qualitat per atendre les
necessitats de més de 10 milions de persones a qualsevol lloc del món. Els seus principals àmbits
d’actuació són l’Assistència Mecànica, Mèdica i Personal en Viatge, Servei d’Agència de Viatges, Servei
de Reparacions, Manteniment i Reformes de la Llar i la Formació de Conductors amb la Xarxa
d’autoescoles més important d’Espanya.
Com a entitat al servei de la societat, el RACC promou una nova cultura de la mobilitat més segura i
respectuosa amb el medi ambient, i té una gran capacitat de divulgació i influència en aspectes relacionats
amb la millora de la seguretat viària, la reducció dels accidents i les infraestructures.
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