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AVIS BUDGET GROUP UTSER KEITH RANKIN TILL VD FÖR SIN INTERNATIONELLA 
VERKSAMHET 

 

Stockholm den 9 september 2019: Avis Budget Group, den ledande globala leverantören av 

mobilitetslösningar, har nyligen utnämnt Keith Rankin till vd för sin internationella verksamhet. Avis 

internationella verksamhet omfattar Europa, Mellanöstern, Afrika (EMEA), Asien, Australien och Nya 

Zeeland.  

 

Rankin kommer närmast från rollen som vd för fordonsdivisionen på Barloworld i Sydafrika – en av 

Avis Budget Groups licenspartners. Barloworld är en distributör av ledande globala varumärken och 

erbjuder integrerad uthyrning, flotthantering, produktstöd och logistiklösningar.  

 

Keith Rankin påbörjade sin karriär på Avis redan 1998 då han ledde företagets avdelning för ekonomisk 

planering. År 2000 var Rankin involverad i uppköpen av Avis-verksamheter i Norge och Sverige, och 

2004 utnämndes han till vd för Avis i Södra Afrika.  

 

Rankin tar med sig en mängd erfarenheter som blir värdefulla för Avis Budget Group i det pågående 

arbetet med att digitalisera verksamheten och revolutionera framtidens mobilitet.  

 

– Min resa med Avis startade för över 20 år sedan, och jag är mycket glad över att få gå in i den här 

nya rollen som vd för den internationella verksamheten i en så spännande tid.  Begreppet mobilitet 

förändras i takt med att ny teknik utvecklas och konsumenterna efterfrågar en mer individualiserad 

och behovsstyrd upplevelse. Inom den internationella regionen – och globalt – transformerar vi vår 

verksamhet inte bara för att vara en del av detta skifte, utan för att vara en ledande röst i framtidens 

mobilitet, säger Keith Rankin. 

 

– Vi gör kundresan mer transparent, bekväm, personanpassad och sömlös. Från våra Avis- och Zipcar-

appar till uppkopplade bilar, nya erbjudanden och processer är vi fokuserade på att erbjuda mobilitet 

där du behöver det, när du behöver det. Jag är oerhört glad över att få vara en del av koncernen när 

vi fortsätter att göra verklighet av dessa innovationer, avslutar Keith Rankin 
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För mer information: 
 
MHP Communications 
AvisBudgetGroup@mhpc.com 

Lennox PR 
Avispressoffice@lennoxpr.se 
0738 093383 

 

 
Om Avis Budget Group 
Avis Budget Group Inc. är en ledande global leverantör av mobilitetslösningar, genom både varumärkena Avis 
och Budget med mer än 11 000 uthyrningskontor i cirka 180 länder runt om i världen, och Zipcar, som är 
världens ledande bildelningsnätverk med mer än en miljon medlemmar. Avis Budget Group driver de flesta av 
sina biluthyrningskontor i Nordamerika, Europa och Australasien direkt och verkar främst genom 
licensinnehavare i andra delar av världen. Avis Budget Group har cirka 30 000 anställda och har sitt 
huvudkontor i Parsippany, New Jersey. Mer information finns på www.avisbudgetgroup.com/. 


