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Mensagem jornalística

A Pilz intensifica o seu foco orientado ao cliente
por meio da ampliação de sua rede de
distribuição – Martin Frey é o novo diretor de
Vendas da Pilz na Alemanha

Ostfildern, 21.04.2016 -

  

Desde 1º de abril de 2016, Martin Frey é o novo diretor de vendas

da Pilz na Alemanha. Até então, Martin Frey atuou na Pilz como

gerente de vendas da região sudoeste. Agora ele substitui Stefan

Olding, que se desligou da empresa por vontade própria. Martin

Frey pretende ampliar a rede de vendas da Pilz na Alemanha e,

juntamente com sua equipe de vendas, intensificar o contato com

os clientes no local.

 

O engenheiro formado Frey, de 51 anos, tem 25 anos de

experiência em tecnologia de automação. Depois de seus estudos

na área de tecnologia de energia, Martin Frey colheu vastas

experiências nas áreas de desenvolvimento de produtos,

aplicações e gestão de produtos de automação e de tecnologia de

segurança. Em 2001, Martin Frey ingressou na Pilz, onde trabalhou

primeiramente como gestor de produtos antes de ser transferido

para o setor de vendas em 2005. A partir de 2011, como diretor

regional, ele foi o responsável pela região de vendas do sudoeste.

A competência vai até o cliente

Martin Frey colocou como ponto forte de sua atividade a

intensificação do atendimento ao cliente, contando com um time de

vendas de atuação muito competente e responsável. "Aliando
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competência técnica com alta qualidade de produtos e serviços bem

como com foco orientado ao cliente, a Pilz pretende ampliar a sua

posição de liderança como fornecedor completo para automação

segura", afirma Martin Frey. Contribuem para isso também cerca de

100 eventos, incluindo feiras e o roadshow "Automation on Tour",

realizados pela Pilz nas regiões de distribuição da Alemanha neste

ano.

Ainda mais perto dos nossos clientes em 2016

Na Pilz da Alemanha, a distribuição está organizada de modo

descentralizado: sob a direção de Martin Frey, existem times de

trabalho que atuam em seis regiões de distribuição. Em cada local,

além dos serviços externos de consultoria ao cliente, existem

outros contatos que trabalham nos serviços internos e que são

responsáveis pelo processamento dos pedidos. Nas respectivas

regiões, os times são complementados por especialistas em vendas

do sistema de tecnologia e por técnicos do Suporte ao Cliente, que

implementam os projetos de serviços para o cliente no próprio local.

Em 2016, a Pilz pretende ampliar tanto a equipe da área de Vendas

quanto o Suporte ao cliente.
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 Legenda:

Você pode encontrar textos e imagens em www.pilz.com também

para download. Para ir diretamente às páginas da internet

relevantes no centro de imprensa, insira o seguinte código da Web

na busca da página inicial.: 88459
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A Pilz nas redes sociais

Em nossos canais nas mídias sociais, fornecemos a você

informações gerais sobre a empresa e as pessoas da Pilz e

informamos sobre acontecimentos atuais na área da Tecnologia de

Automação.

https://www.facebook.com/pilzINT

https://twitter.com/Pilz_INT

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

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

Contato para jornalistas

Contato da imprensa
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