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CeeVee.com achiziţionat de Lateral România 
 

 
Bucureşti, 14 ianuarie 2010 Lee Wilkins Creative anunţă astăzi completarea 
procesului de achiziţie a CeeVee.com de către LATERAL România -
www.lateral.ro. CeeVee.com este o platforma care ajută la crearea CV-urilor 
online, într-o maniera simplă şi  profesională. 
  
CeeVee.com a fost lansat pe piaţa locală acum 6 luni, timp în care a cunoscut 
o creştere semnificativă. Echipa CeeVee.com a reuşit, într-o scurtă perioadă 
de timp, să atragă nu numai numeroase cereri locale, dar şi internaţionale. 
 
Lee Wilkins, director general Wilkins Lee Creative: “După numeroase întâlniri 
cu cei de la Lateral despre o colaborare, am fost foarte impresionaţi de viteza 
lor de lucru, cât şi de înţelegerea afacerii noastre. Astfel, ceea ce iniţial trebuia 
să fie un parteneriat, a devenit în scurt timp o achiziţie. Lateral România 
împărtăşeşte cu noi aceeaşi pasiune pentru CeeVee.com  şi  are mult mai 
multe resurse şi expertiză pe piaţa locurilor de muncă. Echipa Wilkins Lee 
Creative va asista la procesul de tranziţie şi va continua să ofere consultanţă şi 
pe viitor.” 
 
Filip Chereches-Tosa, partener Lateral România: “Suntem încântaţi să 
adăugăm CeeVee.com în portofoliul nostru. Această achiziţie era  elementul 
lipsă din gama noastră de produse adresate pieţei locurilor de muncă. De când 
am dezvoltat www.jobjob.ro, am simţit nevoia unui mod eficient care să 
permită utilizatorilor noştri să creeze şi să distribuie CV-uri către companii sub 
o formă standardizată. Prin această achiziţie, utilizatorii CeeVee au acces la 
oferte de locuri de muncă targetate, iar partenerii noştri şi comunitatea open-
source la şi mai multe servicii sub o formă standardizată.” 
 
 

 

Despre CeeVee.com: 

 

CeeVee.com a fost fondat în iunie 2008 în Bucureşti şi îşi propunea să creeze o 
platformă online care să simplifice şi să stocheze CV-uri online. În septembrie 2008, 
CeeVee.com a fost lansat în private beta, moment în care peste 600 de utilizatori şi-
au spus părerea şi au ajutat la îmbunătăţirea site-ului. În iunie 2009, CeeVee.com s-a 
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lansat în beta pentru publicul larg - o platformă simplă pe care oricine o poate folosi 
şi care conectează companiile cu potenţiali viitori angajaţi şi viceversa.  
  
Despre Wilkins Lee Creative 

 
Wilkins Lee Creative este o companie de consultanţă de design axată pe inovaţie şi 
social media. Fondatorul, Lee Wilkins, este un antreprenor cu experienţă de peste 10 
ani în spaţiul online, colaborând de-a lungul timpului cu o serie de companii precum 
Diageo (Smirnoff, Johnny Walker F1), IBM, Podcast.com, Pageflakes.com, XING, 
Seesmic, Wonga şi Accent Travel & Events. Pentru mai multe informaţii, vă rugăm 
accesaţi http://www.hellowilks.com 
 
Despre Lateral România 

 

Lateral România este un furnizor de software, care activează pe piaţa de job-uri 
având o serie de  proiecte precum www.jobberbase.com (cel mai mare software de 
job-uri open source), cât şi agregatoare de job-uri precum www.job-job.co.uk, 
www.jobjob.ro şi www.jobber.ro (cel mai important website românesc de recrutare 
de specialişti IT). Pentru mai multe informaţii, vă rugăm accesaţi www.lateral.ro . 
 
 
Persoană de contact:  

 

Mihnea Miculescu, McCann PR  
Email: mihnea_miculescu@mccanpr.ro   
Tel: 021/ 23 23 727 
 
 
 
 
 


