
21.04.2016

Pilz GmbH & Co. KG 
Felix-Wankel-Straße 2

73760 Ostfildern
Almanya

http://www.pilz.com

Mesaja týkla

Pilz satış ağını genişleterek müşterilerine daha
fazla yaklaşıyor – Martin Frey, yeni satış Müdürü,
Almanya Pilz

Ostfildern, 21.04.2016 -

  

1 Nisan 2016’dan bu yana Martin Frey Pilz’de satış Müdürlüğü

görevini yerine getirmektedir. Frey önceden Pilz’de Güneybatı Satış

Bölgesi liderliği görevini yürütmekteydi. Kendi isteğiyle şirketten

ayrılan Stefan Olding’in görevini üstlenmiştir. Frey Almanya’da

Pilz’in satış ağını genişletmek, yerinde hizmet veren satış ekibi ile

birlikte müşteri ilişkilerini güçlendirmek istiyor.
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Diplom-Ingenieur Frey, 51, Otomasyon Teknolojisinde 25 yılın

üzerinde tecrübe. Enerji Teknolojisi üzerine eğitim aldıktan sonra

Martin Frey Otomasyon ve Emniyet Teknolojisinde Gelişme,

Uygulama ve Ürün Yönetimi alanlarında önemli tecrübeler

edinmiştir. 2001 yılında Martin Frey Pilz’de Ürün Müdürü olarak

çalışmaya başlamış; 2005 yılında da Satış bölümüne geçmiştir.

2011’den bu yana, Bölge Müdürü olarak Güneybatı Satış

Bölgesi’nden sorumludur.

Yeterlilik müşteriyle buluşuyor

Martin Frey’in en çok önem verdiği konulardan biri yeterlilik ve

sorumluluk sahibi bir Satış Ekibi ile müşteri ilişkilerini

güçlendirmektir. Frey “Pilz teknik yeterliliğini yüksek ürün ve hizmet

kalitesi ile harmanlamak ve müşterilerine daha fazla yaklaşmak;

böylece emniyetli otomasyon tedarikçisi olarak lider konumunu

sürdürmek istiyor” şeklinde bir açıklama yapıyor. Aralarında

fuarların, Pilz’in bu yıl satış bölgelerinde sunduğu “Otomasyon

Turda” adlı bir tanıtım gezisinin de dahil olduğu yaklaşık 100 etkinlik

bu amaca hizmet ediyor.

2016’da müşteriye daha yakınız

Almanya’daki Pilz’den yönetilen merkezi satış sistemi kaldırılıyor:

Martin Frey’in yönetimi altındaki ekipler altı satış bölgesinde faaliyet

gösteriyor. Yerinde, şirket dışındaki satış birimleri aktif müşteri

hizmetleri ve ilişkileri ile ilgilenmekle birlikte ofiste faaliyet gösteren

sipariş prosedüründen sorumlu daha çok sayıda çalışan vardır.

Ekipler, bölgelerde müşterilerle yerinde hizmet projelerini yürüten

Teknik Sistem Satışı ve Müşteri Desteği bölümlerinde çalışan

uzmanlar tarafından oluşturulmaktadır. 2016 yılında Pilz Satış

personelini ve Müşteri Destek Hizmetlerini genişletmeye devam

edecektir.
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 Baþlýk:

You can find texts and images at <a

href="http://www.pilz.com">www.pilz.com</a> also for downloading.

To go directly to the relevant internet pages in the press centre,

enter the following <strong>Web code</strong> in the search of the

home page.: 88459

Sayfa 3 -in 4



Sosyal aðlarda Pilz

Sosyal medya kannalarýmýzda sizlere þirketimiz ve Pilz çalýþanlarý

hakkýnda bilgiler veriyor ve otomasyon teknolojisindeki güncel

geliþmeleri rapor ediyoruz.

https://www.facebook.com/pilzturkiye/

https://twitter.com/pilzturkiye

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

https://www.linkedin.com/company/pilz-t%C3%BCrkiye/

Gazeteciler için irtibat

Basın İletişim
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