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Komunikat prasowy

Pilz Award 2016 dla czołowych dostawców –
Thomas Pilz: Wartości są podstawą dobrych
relacji biznesowych.

Ostfildern, 01.01.1970 - Firma Pilz zaprezentowała swoich pięciu

czołowych dostawców – laureatów nagrody Pilz Award 2016. W

trakcie oficjalnej ceremonii nagrody wręczył laureatom Thomas

Pilz, Partner Zarządzający firmy Pilz. Pilz Award wręczana jest

w dowód uznania dla wyjątkowej jakości, wysokiej

niezawodności dostaw i współpracy bazującej na partnerstwie.

  

„W naszej działalności konstruktywna współpraca z dostawcami od

samego początku gwarantuje jakość naszych produktów. Mają w

tym swój udział nasi partnerzy, dzięki wysokiej elastyczności,

niezawodności i kompetencjom, wykorzystując dopasowane do

naszych wymagań rozwiązania logistyczne”. Jest to opinia Thomasa

Pilza, partnera zarządzającego Pilz GmbH & Co. KG.

Poziom jakości, niezawodność dostaw i współpraca stanowiły

podstawowe kryterium tej oceny. Wszystkie nagrodzone firmy

zasłużyły na wyróżnienie swoimi dostosowanymi do naszych

wymagań rozwiązaniami logistycznymi, wysoką elastycznością,

niezawodnością i wysokimi kompetencjami.

Zwycięzcami zostali producenci złączy – ept GmbH (Peiting), pk

components GmbH (Wendelstein) i Würth Elektronik Stelvio Kontek

S.p.A. (Oggiono, Włochy), dostawca elementów z tworzyw

sztucznych – STEWO Kunststoffverarbeitung GmbH & Co. KG

(Helmbrechts-Haide) oraz dostawca kabli – TKD KABEL GmbH

(Pliezhausen).

Strona 1 z 3

mailto:
mailto:


Podczas ceremonii wręczania nagród „Pilz Award 2016” Thomas

Pilz podkreślił rolę wartości w relacjach biznesowych: „Tak samo jak

relacje w życiu prywatnym zależą od powszechnych reguł i

kodeksów postępowania, tak również współpraca ludzi w ramach

przedsiębiorstwa opiera się na wartościach uświęconych tradycją”,

powiedział. Wartości te obejmują wzajemny szacunek, a także

uczciwość, otwartość, lojalność, wiarygodność, gotowość niesienia

pomocy i pracowitość.

  

Podpis: Pilz Award 2016 jest nagrodą przyznawaną dostawcom w uznaniu za ich
osiągnięcia: Od roku 2006, Pilz GmbH & Co. KG nagradza pięciu swoich najlepszych
dostawców.

Teksty i zdjęcia dostępne są również do pobrania na stronie

www.pilz.com. Aby uzyskać bezpośredni dostęp do odpowiedniej

strony w naszym centrum prasowym , wpisz kod web w

wyszukiwarce na stronie głównej.: 182343
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Pilz w mediach społecznościowych

Na naszych profilach w portalach społecznościowych dostępne są

informacje na temat firmy i jej pracowników oraz najświeższe

informacje o aktualnych zdobyczach technologii automatyzacji.

https://www.facebook.com/PilzPl/

https://twitter.com/Pilz_INT

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

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

Dane kontaktowe dla mediów

PR
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