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Pressemeddelelse

"Pilz Award 2016" til de bedste leverandører –
Thomas Pilz: "Værdier er grundlaget for gode
forretningsforbindelser"

Ostfildern, 06.06.2017 - Automatiseringsvirksomheden Pilz fra

Ostfildern ved Stuttgart har præmieret sine aktuelt fem bedste

leverandører med "Pilz Award 2016". Præmien blev overrakt i

festlige rammer af Thomas Pilz, direktør og medejer af Pilz. Med

"Pilz Award" belønner familievirksomheden et fantastisk

kvalitetsniveau, stor leveringsstabilitet og et godt

partnersamarbejde.

  

"I vores virksomhed sikrer det konstruktive samarbejde med

leverandørerne vores produkters kvalitet fra starten. Vores

samarbejdspartnere yder deres bidrag med stor fleksibilitet,

pålidelighed og kompetence ved hjælp af skræddersyede

logistikløsninger", udtalte Thomas Pilz, direktør og medejer af Pilz

GmbH & Co. KG.

Kriterierne for vurderingen var kvalitetsniveau, leveringsstabilitet og

samarbejde. Alle præmierede virksomheder overbeviste med

skræddersyede logistikløsninger, når det gjaldt stor fleksibilitet,

absolut pålidelighed og enestående kompetence.

De præmierede er stikforbindelsesproducenterne ept GmbH

(Peiting), pk components GmbH (Wendelstein) og Würth Elektronik

Stelvio Kontek S.p.A. (Oggiono, Italien), leverandøren af

plastkomponenter STEWO Kunststoffverarbeitung GmbH & Co. KG

(Helmbrechts-Haide) samt kabelleverandøren TKD KABEL GmbH

(Pliezhausen).
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I anledning af tildelingen af "Pilz Award 2016" understregede

Thomas Pilz betydningen af værdier i forretningsforbindelser:

"Ligesom sameksistensen i det civile liv er præget af fælles regler

og adfærdskonventioner, hviler fællesskabet i virksomheden også

på et traditionelt værdigrundlag", sagde Pilz. Hertil hører gensidig

respekt, ærlighed og åbenhed, loyalitet og pålidelighed samt

hjælpsomhed og flid.

  

Billedtekst: "Pilz Award 2016" hylder leverandørers præstationer: Siden 2006 har Pilz
GmbH & Co. KG årligt præmieret deres fem bedste leverandører.

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. : 182343
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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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