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Mensagem jornalística

“Pilz Award 2016” para os melhores fornecedores
– Thomas Pilz: “os valores são fundamentais
para as boas relações empresariais”

Ostfildern, 06.06.2017 - A empresa de automação Pilz, de

Ostfildern, em Stuttgart, premiou seus cinco melhores

fornecedores atuais com o “Pilz Award 2016”. A premiação foi

festivamente apresentada por Thomas Pilz, sócio-diretor da

Pilz. Com o “Pilz Award”, a empresa familiar homenageia o

excepcional nível de qualidade, a elevada lealdade na entrega e

a parceria colaborativa.

  

“Em nossa empresa, a parceria construtiva com os fornecedores

assegura a qualidade de nossos produtos desde o início. Nossos

parceiros contribuem com elevada flexibilidade, confiabilidade e

competência, graças a soluções logísticas personalizadas”, afirma

Thomas Pilz, sócio-diretor da Pilz GmbH & Co. KG.

Os critérios utilizados para a avaliação foram o nível de qualidade, a

confiabilidade da entrega e a colaboração. Todas as empresas

premiadas impressionaram com suas soluções logísticas

personalizadas no que diz respeito a elevada flexibilidade,

confiança absoluta e competência excepcional.

Entre as homenageadas estão as fabricantes de conectores ept

GmbH (Peiting), pk components GmbH (Wendelstein) e Würth

Elektronik Stelvio Kontek S.p.A. (Oggiono, Itália), a fornecedora de

peças de plástico STEWO Kunststoffverarbeitung GmbH & Co. KG

(Helmbrechts-Haide) e a fornecedora de cabos TKD KABEL GmbH

(Pliezhausen).
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Na cerimônia do “Pilz Award 2016”, Thomas Pilz enfatizou a

importância dos valores das relações empresariais: “assim como a

vida conjunta particular, cheia de regras compartilhadas e

convenções comportamentais, o convívio das empresas também se

baseia em valores tradicionais fundamentais”. Entre eles, estão a

valorização mútua e o tratamento respeitoso, além de sinceridade e

abertura, lealdade e confiabilidade, bem como a prontidão e a

disposição.

  

Legenda: “Pilz Award 2016” homenageia os serviços dos fornecedores: desde 2006, a Pilz
GmbH & Co. KG premia anualmente seus cinco melhores fornecedores.

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.: 182343
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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/pilzdobrasil/?ref=ts&fref=ts

https://twitter.com/Pilz_INT

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

https://www.linkedin.com/company/pilz-do-brasil

Contato para jornalistas

Gabriela Santos

Contato da imprensa

+ 55 11 4942-7040

g.santos@pilz.com.br
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