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Mensagem jornalística

Christian Erles, novo vice-presidente
internacional de Vendas na Pilz – Nova rede de
vendas com um novo líder

Ostfildern, 22.08.2017 - Mais global e mais internacional: A

empresa de automação Pilz de Ostfildern concluiu a

reorganização do seu setor internacional. Como novo vice-

presidente internacional de Vendas, Christian Erles é

responsável pelas principais atividades internacionais da

empresa.

  

Christian tem 47 anos, estudou Eletrotécnica e Administração de

Empresas com graduação em Engenharia Eletrotécnica (Dipl.-Ing.

(FH)). Além disso, tem Mestrado em Ciências da Tecnologia da

Informação e em Administração de Empresas (MBA). Antes da Pilz,

Christian Erles trabalhou como Chefe Global de Vendas e

Marketing PLC na Unidade Comercial de Automação de Processo

na ABB. 

“O foco está na orientação ao cliente; nossas estratégias e nossos

objetivos estão ainda mais alinhados em relação ao mercado

nacional de cada país”, explica Erles. Nesse ponto, as 40

subsidiárias da Pilz têm um papel fundamental como uma

importante interface com o cliente: “Elas estão mais próximas do

cliente e assim compreendem melhor os seus desejos e as suas

necessidades”, enfatiza Erles.
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Dentro da empresa, além do Apoio às Vendas e da Gerência

Regional, a Pilz tem expandido especialmente a área de

Desenvolvimento de Negócios. “Isso é importante, não apenas para

desenvolver novas áreas de negócios, mas também para integrar

ainda mais em nossos produtos as demandas dos clientes”, afirma

Christian Erles.

Christian Erles substitui Klaus Stark, que agora trabalha como

Diretor de Gestão de Inovação da empresa na região da Suábia

(Schwaben).
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Legenda: Christian Erles é o novo vice-presidente internacional de Vendas na empresa de
automação Pilz.
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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.: 187621

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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