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Lehdistöviesti

Pilz vahvistaa asiakaspalveluaan laajentamalla
myyntiverkostoaan – Martin Frey on Saksan uusi
myyntijohtaja

Ostfildern, 21.04.2016 -

  

Martin Frey on Pilzin uusi Saksan myyntijohtaja 1. huhtikuuta 2016

lähtien. Frey toimi tähän saakka Pilzin Lounais-Saksan

myyntijohtajana. Hän seuraa tehtävässä Stefan Oldingia, joka jätti

yrityksen omasta tahdostaan. Frey haluaa laajentaa Pilzin

myyntiverkostoa Saksassa ja parantaa asiakaskontaktia

myyntitiimiensä avulla.
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51-vuotiaalla diplomi-insinöörillä Martin Freyllä on yli 25 vuoden

kokemus automaatiotekniikasta. Valmistuttuaan energiatekniikan

DI:ksi Martin Frey on kerännyt paljon kokemusta tuotekehityksestä,

sovelluksista ja tuotehallinnosta automaatio- ja turvallisuustekniikan

alalla. Martin Frey tuli Pilzille töihin vuonna 2001 ja toimi aluksi

tuotejohtajana ennen kuin siirtyi myynnin puolelle vuonna 2005. Hän

on toiminut Lounais-Saksan aluemyyntijohtajana vuodesta 2011.

Asiantuntemusta asiakkaan hyödyksi

Toimintansa painopisteeksi Frey mainitsee asiakaspalvelun

vahvistamisen osaavalla ja vastuullisesti toimivalla myyntitiimillä.

”Pilz haluaa vahvistaa johtavaa asemaansa automaation

kokonaistoimittajana yhdistämällä asiantuntemuksen tuote- ja

palvelulaatuun ja olemalla lähempänä asiakkaitaan“, Martin Frey

kertoo. Sitä edistävät myös noin 100 tapahtumaa, mm. erilaiset

messut ja roadshow ”Automation on Tour“, jonka Pilz toteuttaa tänä

vuonna eri myyntialueilla.

2016 vielä lähemmäksi asiakasta

Pilzin myyntiorganiaatio on Saksassa hajautettu: Martin Frey johtaa

kuuden myyntialueen tiimejä. Paikan päällä on aktiivisen

asiakasneuvonnan ja -palvelun lisäksi sisäisiä myyjiä, jotka

vastaavat toimeksiantojen toteutuksesta. Aluetiimejä täydentävät

teknisen järjestelmämyynnin asiantuntijat sekä asiakastuen

ammattilaiset, jotka järjestävät palveluprojekteja asiakkaan luona.

Vuonna 2016 Pilz haluaa laajentaa sekä myyntiä että asiakastukea.
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 Otsikko:

Tekstit ja kuvat voi myös ladata osoitteesta www.pilz.com. Voit

siirtyä suoraan asianomaiseen lehdistökeskukseen kirjoittamalla

seuraava web-koodi hakukenttään.: 88459
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Pilz sosiaalisessa mediassa

Kerromme some-kanavillamme taustatietoa Pilz-yrityksestä ja

ihmisistä ja raportoimme automaatioteknologian uusimmista

kehitysvaiheista.

https://www.facebook.com/pilzINT

https://twitter.com/Pilz_INT

http://www.youtube.com/pilzFI

https://www.linkedin.com/company/pilz

Yhteyshenkilö toimittajille

Lehdistön yhteyshenkilö
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