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Persbericht

"Pilz Award 2016" voor de beste leveranciers -
Thomas Pilz: "Waarden zijn het fundament van
goede zakelijke relaties"

Ostfildern, 06.06.2017 - Het automatiseringsbedrijf Pilz uit

Ostfildern bij Stuttgart heeft zijn vijf beste leveranciers

onderscheiden met de "Pilz Award 2016". De onderscheiding

werd tijdens een feestelijke bijeenkomst uitgereikt door

Thomas Pilz, beherend vennoot van Pilz. Met de "Pilz Award"

beloont het familiebedrijf een uitstekend kwaliteitsniveau, een

hoge leveringsbetrouwbaarheid en een samenwerking op basis

van partnerschap.

  

"In ons bedrijf waarborgt de constructieve samenwerking met de

leveranciers de kwaliteit van onze producten vanaf het begin. Onze

partners leveren met logistieke oplossingen op maat hun bijdrage

door hoge flexibiliteit, betrouwbaarheid en deskundigheid", aldus

Thomas Pilz, beherend vennoot van Pilz GmbH & Co. KG.

Bij de beoordeling zijn de criteria kwaliteitsniveau,

leveringsbetrouwbaarheid en samenwerking toegepast. Alle

onderscheiden bedrijven konden door logistieke oplossingen op

maat overtuigen met hoge flexibiliteit, absolute betrouwbaarheid en

uitstekende deskundigheid.
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Tot de onderscheiden bedrijven behoren de connectorfabrikanten

ept GmbH (Peiting, Duitsland), pk components GmbH (Wendelstein,

Duitsland) en Würth Elektronik Stelvio Kontek S.p.A. (Oggiono,

Italië), de toeleverancier van kunststof onderdelen STEWO

Kunststoffverarbeitung GmbH & Co. KG (Helmbrechts-Haide,

Duitsland) en de kabeltoeleverancier TKD KABEL GmbH

(Pliezhausen, Duitsland).

Tijdens de uitreiking van de "Pilz Award 2016" benadrukte Thomas

Pilz het belang van waarden in de zakelijke relaties: "Zoals het

samenleven in de privésfeer wordt gekenmerkt door gezamenlijke

(gedrags)regels, zo is het samenwerken van de bedrijven

gebaseerd op een fundament van traditionele waarden", aldus Pilz.

Daartoe behoren wederzijdse waardering en een respectvolle

omvang, eerlijkheid en openheid, loyaliteit en betrouwbaarheid

alsmede hulpvaardigheid en ijver.

  

Bijschrift: "Pilz Award 2016" beloning voor prestaties van leveranciers: sinds 2006 eert Pilz
GmbH & Co. KG jaarlijks zijn vijf beste leveranciers.
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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.: 182343

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/PilzNederland

http://twitter.com/Pilznederland

http://www.youtube.com/Pilz1Nederland

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

Contactpersoon voor journalisten

Perscontact
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