
 

 

 

Amelie Vidal-Simi, Presidente e CEO da Henkel France, recebe o prêmio 2014 Prix 
EDHEC 

PARIS, 5 de junho de 2014 /PRNewswire/ -- A Sra. Amelie Vidal-Simi recebeu o prêmio 
2014 Prix EDHEC – um prêmio anual concedido pela EDHEC Alumni Association 
(Associação de Ex-Alunos da EDHEC) – em uma cerimônia realizada no campus de Paris da 
escola de negócios. 

Para visualizar o comunicado à imprensa em multimídia, clique aqui: 
http://www.multivu.com/mnr/71400550-amelie-vidal-simi-henkel-awarded-prix-edhec 

Desde 1983, o prêmio vem sendo concedido a ex-alunos os quais, através de suas ações 
profissionais ou pessoais, mais contribuíram para promover a reputação da EDHEC de 
maneira local, nacional ou internacional. 

A Sra. Vidal-Simi assumiu suas novas funções como Presidente e CEO da Henkel 
France em 1 de março de 2013. 

A Sra. Vidal-Simi iniciou sua carreira na Henkel em 1990 como Gerente de Produtos, 
supervisionando diferentes marcas de detergentes. Ela foi nomeada Chefe de Marketing em 
1996 e Diretora de Marketing em 2000. Como parte de sua missão como Chefe de Vendas, 
ela também supervisionou algumas das principais contas internacionais tais como Carrefour 
World Trade, Auchan International e IRTS. 

Em outubro de 2009, ela foi nomeada Diretora Geral da Divisão de Colas e Adesivos para o 
público e para profissionais da construção e se uniu ao Comitê Executivo da Henkel France. 

Desde 2012, a Sra. Vidal-Simi também gerencia a Divisão de Colas e Adesivos para o 
público e para profissionais, da Henkel Benelux. 

Com a aceitação do prêmio 2014 Prix EDHEC, a Sra. Vidal-Simi sucede o vencedor do ano 
passado, Michael Burke, EDHEC 1980, o Presidente e CEO da Louis Vuitton. 

"Amélie Vidal-Simi incorpora o sucesso e a capacidade de adaptação de nossos alunos nas 
companhias internacionais e é isso que esperamos promover entre nossos alunos de pós-
graduação. Nossos ex-alunos são os melhores embaixadores que temos pois eles são o 
exemplo da qualidade superior da educação da EDHEC Business School e os valores da 
responsabilidade e da inovação que nossa escola vem transmitindo para seus alunos de pós-
graduação há mais de 100 anos", disse Olivier Oger, Presidente do Conselho e CEO do 
EDHEC Group. 

EDHEC Alumni em números 

A EDHEC Alumni é uma associação que representa os alunos de pós-graduação da EDHEC 
Business School. 
EDHEC Alumni representa 25.000 alunos de pós-graduação em 120 países. 
EDHEC Alumni organiza 400 eventos todos os anos. 
EDHEC Alumni fornece aconselhamento de carreira para 300 alunos de graduação todos os 
anos. 
EDHEC Alumni fornece 8.000 ofertas de trabalho para novos diplomados todos os anos. 



Sobre a EDHEC Business School 

6.200 alunos e 10.000 gerentes em desenvolvimento profissional contínuo.  
17 programas de graduação: ESPEME, programa de pós-graduação, mestrado em 
administração, MSCs. 
2 MBAs, 1 PhD em Finanças. 
23.000 participantes em palestras e seminários organizados em 28 capitais financeiras em 
todo o mundo. 
Mais de 25.000 alunos em 120 países  
142 professores permanentes (49% de origem internacional) e 810 professores adjuntos. 
13 cadeiras de pesquisa.  
Um orçamento de 85 milhões de euros, um terço proveniente de companhias e 20% 
investidos em pesquisa. 
Cinco câmpus (Lille, Nice, Paris, Londres e Cingapura) 
Tripla acreditação, da EQUIS, AACSB e AMBA. 

A EDHEC Business School procura obter reconhecimento pelo impacto de suas pesquisas e 
de seus programas acadêmicos e pelas ideias e métodos inovadores que disponibiliza para 
as companhias. Este objetivo, resumido no lema "EDHEC for Business", é sustentado pela 
excelência na pesquisa acadêmica, cujos resultados são compartilhados com os alunos, 
através dos programas educacionais da EDHEC (MScs, PhD, MBAs, etc.), bem como com o 
mundo dos negócios e com a sociedade em geral. 

Para mais informações sobre a EDHEC Business School, visite o 
endereço: http://www.edhec.com. 

 


