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Pilz vergroot klantnabijheid door uitbreiding van
zijn verkoopnetwerk – Martin Frey nieuwe
salesmanager bij Pilz in Duitsland

Ostfildern, 21.04.2016 -

  

Sinds 1 april 2016 is Martin Frey de nieuwe salesmanager Duitsland

bij Pilz. Frey was tot nu toe bij Pilz werkzaam als manager van de

verkoopregio Zuidwest. Hij volgt Stefan Olding op, die het bedrijf op

eigen verzoek heeft verlaten. Frey wil het verkoopnetwerk van Pilz

in Duitsland uitbreiden en samen met zijn verkoopteam ter plaatse

het contact met de klanten intensiveren.
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De 51-jarige gediplomeerde ingenieur Frey beschikt over 25 jaar

ervaring in de automatiseringstechniek. Na zijn studie

Energietechniek heeft Martin Frey veel ervaring opgedaan op het

gebied van ontwikkeling, applicatie en productmanagement in de

automatisering en veiligheidstechniek. Frey kwam in 2001 naar Pilz

en werkte daar in eerste instantie als productmanager alvorens hij in

2005 de overstap naar de verkoopafdeling maakte. Sinds 2011 was

hij als regiomanager verantwoordelijk voor de verkoopregio

Zuidwest.

Deskundigheid voor klanten

Frey legt bij zijn werk de nadruk op de intensivering van het

begeleiden van klanten met een deskundig en verantwoordelijk

verkoopteam. "Pilz wil door de combinatie van deskundigheid, hoge

product- en servicekwaliteit en grote klantnabijheid zijn leidende

positie als totaalaanbieder voor de veilige automatisering

uitbouwen", zegt Martin Frey. Ook de ongeveer 100 evenementen,

waaronder beurzen en de roadshow "Automation on Tour", die Pilz

dit jaar in Duitsland in de verkoopregio's houdt, dragen hieraan bij.

In 2016 nog dichter bij de klant

De verkoop is bij Pilz in Duitsland decentraal opgebouwd: onder

leiding van Martin Frey zijn teams in zes verkoopregio's actief. De

buitendienst is ter plaatse verantwoordelijk voor het actief adviseren

en begeleiden van klanten en de binnendienst is verantwoordelijk

voor de orderafhandeling. De teams in de regio's worden aangevuld

met de experts van de Technische systeemverkoop en de

vakmensen van Customer Support, die serviceprojecten ter plaatse

bij de klant uitvoeren. In 2016 wil Pilz zowel zijn verkoopteam als de

afdeling Customer Support verder uitbreiden.
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 Bijschrift:

Teksten en foto's kunnen ook gedownload worden op www.pilz.com.

Om direct naar de relevante internetpagina's in het perscentrum te

gaan, voert u de volgende webcode in in de zoekfunctie op de

homepage.: 88459
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Pilz in sociale netwerken

Op onze socialmediakanalen vindt u achtergrondinformatie over ons

bedrijf en de mensen achter Pilz. Ook houden we u hier op de

hoogte van actuele ontwikkelingen op het gebied van

automatiseringstechnologie.

https://www.facebook.com/pilzBelgium

https://twitter.com/PilzBelgium

https://www.youtube.com/user/PilzBE

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

Contactpersoon voor journalisten

Karry Van Looy

Perscontact

+32 (0)9 321 75 70

karry.vanlooy@pilz.be
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