
21.04.2016

Pilz GmbH & Co. KG 
Felix-Wankel-Straße 2

73760 Ostfildern
Tyskland

http://www.pilz.com

Pressemeddelelse

Pilz styrker kundenærheden ved at udbygge sit
salgsnetværk – Martin Frey er ny leder for salg
hos Pilz i Tyskland

Ostfildern, 21.04.2016 -

  

Fra 1. april 2016 er Martin Frey den nye salgsleder for Tyskland hos

Pilz. Frey arbejdede tidligere som leder for salgsregion Sydvest hos

Pilz. Han erstatter Stefan Olding, der efter eget ønske har forladt

virksomheden. Frey ønsker at udvide salgsnetværket hos Pilz i

Tyskland og sammen med sit salgspersonale at intensivere den

lokale kundekontakt.
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Den 51-årige diplomingeniør Frey har over 25 års erfaring inden for

automatiseringsteknik. Efter sit studium i energiteknik samlede

Martin Frey omfattende erfaringer inden for udvikling, anvendelse

og produktstyring i forbindelse med automatisering og

sikkerhedsteknik. I 2001 kom Frey til Pilz og arbejdede her først som

produktmanager, før han i 2005 skiftede til salgsafdelingen. Fra

2011 var han som regional leder ansvarlig for salgsregion Sydvest.

Kompetence møder kunder

Et af hovedpunkterne i sit arbejde ser Frey i intensiveringen af

kundesupporten med et kompetent og ansvarligt salgsteam. "Pilz

ønsker ved at forbinde faglig kompetence med en høj produkt- og

servicekvalitet samt stor kundenærhed at udbygge sin førende

position som komplet udbyder af sikker automatisering", forklarer

Martin Frey. Hertil bidrager også de omkring 100 arrangementer,

herunder messer og roadshowet "Automation on Tour", som Pilz

gennemfører i Tyskland i år i de forskellige salgsregioner.

Endnu tættere på kunden i 2016

Salget er decentralt opbygget hos Pilz i Tyskland: Forskellige teams

arbejder under ledelse af Martin Frey i seks salgsregioner. Lokalt

tager salgsafdelingen sig af den aktive kunderådgivning og -support,

mens andre kontaktpersoner i hovedafdelingen klarer

ordreafviklingen. De forskellige teams i regionerne suppleres af

eksperterne i den tekniske system-salgsafdeling og fagfolkene fra

Customer Support, der implementerer serviceydelsesprojekter lokalt

hos kunden. I 2016 ønsker Pilz at udvide både sin sælgerstyrke

samt Customer Support yderligere.
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 Billedtekst:

Tekster og billeder kan også downloades på www.pilz.com. For at

komme direkte til de relevante internetsider i Pressecenter, bedes

du indgive følgende webkode på hjemmesiden. : 88459
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Pilz på de sociale netværk

Via vores kanaler på de sociale medier giver vi dig

baggrundsinformation om virksomheden og medarbejderne hos Pilz,

og vi fortæller om den aktuelle udvikling inden for

automatiseringsteknologi.

http://www.facebook.com/pages/Pilz-DK/342707639425

https://twitter.com/PilzDK

http://www.youtube.com/pilzDK

http://www.linkedin.com/company/pilz-skandinavien

Kontaktperson for journalister

Presseansvarlig
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