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Komunikat prasowy

Christian Erles, nowy wiceprezes działu
sprzedaży w firmie Pilz - Nowy dział sprzedaży
pod nowym kierownictwem

Ostfildern, 22.08.2017 - Świat i zagranica: Firma Pilz właśnie

zakończyła reorganizację swojego działu sprzedaży. Christian

Erles pracuje na czele działu zajmującego się sprzedażą

międzynarodową.

  

Christian Erles ma 47 lat, ukończył studia magisterskie na wydziale

informatyki i zarządzania biznesem. Zanim dołączył do firmy Pilz,

zajmował stanowisko kierownika działu globalnej sprzedaży i

marketingu w dziale automatyzacji procesów w firmie ABB. 

„Priorytetem jest dla nas zorientowanie na klienta. Coraz bardziej

dopasowujemy naszą strategię i cele do potrzeb konkretnych

rynków”, wyjaśnia Christian Erles. Kluczową rolę odgrywają tu

pracownicy 40 oddziałów firmy Pilz będący najważniejszym

punktem łączności z klientami: „Dzięki ścisłym relacjom z klientami

najlepiej rozumieją oni ich potrzeby i oczekiwania”, stwierdził

Christian Erles.

W dziale sprzedaży Pilz skupił się na rozwoju procesu wsparcia

sprzedaży i zarządzaniu regionalnym, ale również i przede

wszystkim na rozwoju biznesu. „Bardzo ważne jest znajdowanie

nowych obszarów działalności, jednocześnie stale udoskonalając

sposoby, w jakie nasze produkty zaspokajają potrzeby naszych

klientów”, powiedział Christian Erles.

Christian Erles zastąpił Klausa Starka, będącego obecnie

kierownikiem działu zarządzania innowacjami.
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Podpis: Christian Erles nowym wiceprezesem działu sprzedaży w firmie Pilz.

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.: 187621
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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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