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Pressmeddelande

Pilz stärker närheten till kunderna genom att
utöka sitt försäljningsnätverk – Martin Frey ny
försäljningschef för Pilz i Tyskland

Ostfildern, 21.04.2016 -

  

Sedan 1 april 2016 är Martin Frey Pilz nya försäljningschef för

Tyskland. Frey var tidigare chef för försäljningsregionen sydväst hos

Pilz. Han efterträder Stefan Olding som själv valde att lämna

företaget. Frey vill utöka Pilz försäljningsnätverk i Tyskland och

tillsammans med sitt försäljningsteam öka omfattningen av

kundkontakten på plats.
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Den 51-åriga ingenjören Martin Frey har 25 års erfarenhet av

automationsteknik. Efter sin utbildning i energiteknik har Martin Frey

samlat på sig omfattande erfarenhet av utveckling, tillämpning och

produkthantering inom automation och säkerhetsteknik. Frey kom till

Pilz 2001 och arbetade först som produktchef innan han 2005 gick

över till försäljningen. 2011 blev han regionchef för

verksamhetsområdet sydväst.

Kompetens till förmån för kunderna

En av tyngdpunkterna i Freys arbete är att öka kundsupportens

omfattning med hjälp av ett kompetent och ansvarfullt

försäljningsteam. ”Pilz vill bredda sin ledande ställning som

leverantör av helhetslösningar för säker automation genom att

kombinera fackkompetens med hög produkt- och servicekvalitet och

närhet till kunderna”, förklarar Martin Frey. Till detta bidrar även

omkring 100 evenemang som mässor och Pilz roadshow

”Automation on Tour” som genomförs i de olika

verksamhetsregionerna i Tyskland i år.

Ännu närmare kunden 2016

Pilz försäljning i Tyskland har en decentraliserad struktur: Under

Martin Freys ledning finns det team i sex försäljningsregioner.

Utöver utesäljarna som arbetar med aktiv kundrådgivning och

kundservice på plats finns det även interna kontaktpersoner som

ansvarar för genomförandet av uppdrag. Teamen i de olika

regionerna kompletteras av experter från den tekniska

systemförsäljningen och från kundsupporten som genomför

tjänsteprojekt på plats hos kunden. 2016 vill Pilz utöka både

försäljningsteamet och kundsupporten.
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 Bildtext:

Tekster og billeder kan også downloades på www.pilz.com. For at

komme direkte til de relevante internetsider i Pressecenter, bedes

du indgive følgende webkode på hjemmesiden. : 88459
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Pilz på sociala nätverk

I våra kanaler på sociala medier finns mer information om företaget

och personerna som jobbar på Pilz. Vi rapporterar även om den

senaste utvecklingen inom automationstekniken.

https://www.facebook.com/pilzINT

https://twitter.com/Pilz_INT

http://www.youtube.com/pilzSE

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

Kontaktperson för journalister

Presskontakt
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