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Pressmeddelande

”Pilz Award 2016” till de bästa leverantörerna –
Thomas Pilz: ”Värderingar är grunden för goda
affärsrelationer”

Ostfildern, 06.06.2017 - Automationsföretaget Pilz från Ostfildern

utanför Stuttgart har precis delat ut ”Pilz Award 2016” till sina

fem bästa leverantörer. Priset överräcktes under festliga

former av Thomas Pilz, delägare i Pilz. Med ”Pilz Award”

belönar familjeföretaget en utmärkande kvalitetsnivå, en hög

leveranspålitlighet och ett partnerinriktat samarbete.

  

”Ett konstruktivt samarbete med leverantörerna är viktigt för att

säkerställa kvaliteten på våra produkter redan från början. Våra

partner bidrar med sin höga flexibilitet, tillförlitlighet och kompetens i

kombination med skräddarsydda logistiklösningar”, säger Thomas

Pilz, delägare i Pilz GmbH & Co. KG.

I bedömningen ligger fokus på kriterier som kvalitetsnivå,

leveranspålitlighet och samarbetsförmåga. Företagen som stack ut

kunde visa upp en hög flexibilitet, absolut tillförlitlighet och stark

kompetens tack vare skräddarsydda logistiklösningar.

Till dem som utmärker sig hör kontaktanslutningstillverkarna ept

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

Elektronik Stelvio Kontek S.p.A. (Oggiono, Italien),

plastkomponentleverantören STEWO Kunststoffverarbeitung GmbH

& Co. KG (Helmbrechts-Haide) och kabelleverantören TKD KABEL

GmbH (Pliezhausen).
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I samband med utdelningen av ”Pilz Award 2016” betonade Thomas

Pilz vikten av värderingar i affärsrelationer: ”Precis som vi i våra

privatliv har gemensamma regler och förhållningssätt i våra

relationer till varandra, bygger också samarbetet i företaget på en

traditionell värdegrund”, enligt Pilz. Till den hör ömsesidig respekt

och hänsynsfullt bemötande, liksom ärlighet och öppenhet, lojalitet

och tillförlitlighet samt hjälpsamhet och flit.

  

Bildtext: ”Pilz Award 2016” lyfter fram leverantörernas prestationer: Sedan 2006 korar Pilz
GmbH & Co. KG varje år sina fem bästa leverantörer.

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. : 182343

Sida 2 av 3



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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