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Pilz ilk kez 300 Milyon Euro'nun üzerinde bir ciro
yakaladı ve merkez ofislerinde araştırma ve
geliştirmeye yönelik yatırımlarda bulunuyor,
"Değişime öncülük ediyoruz"

Ostfildern, 29.03.2017 - The Pilz GmbH & Co. KG şirketler grubu

geçtiğimiz mali yılda da büyümeye devam etti: Stuttgart

yakınlarındaki Ostfildern'li otomasyon şirketi cirosunu 206

Milyon Euro'ya yükseltti ve 40 iştirakle birlikte çalışan sayısını

yaklaşık 2.200'e yükseltti. Pilz şu anda araştırma ve geliştirme

becerilerini geliştirmek üzere Ostfildern'deki merkezine yaklaşık

yedi milyon Euro'luk bir yatırım yapıyor. 2017'nin sonunda

Yönetim Kurulu Başkanı Renate Pilz şirketin operasyon

ayağından çekilecek ve aile şirketinin yönetimini tamamen kızı

Susanne Kunschert ve oğlu Thomas Pilz'e devredecek.

  

"Sektör bir dönüşüm sürecinden geçiyor. Ağ oluşturma ve işlerin

dijitalleştirme süreçleri yalnızca üretimi değil, aynı zamanda birlikte

çalışma şeklimizi de değiştiriyor. Bu değişime öncülük etmek için

muhteşem bir olanağa sahibiz", Pilz GmbH & Co. KG Yönetim

Kurulu Başkanı Renate Pilz, 2016 mali yılın sonuçlarını gözden

geçirirken mevcut durumu bu şekilde açıklıyor.
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Kuruluşundan bu yana ilk kez Pilz 2016 yılında 300 Milyon Euro

ciroya ulaşarak 306 Milyon Euro'luk cirosunu %6,2 yükseltti.

31.12.2016 tarihinde şirket, dünyada 40 ülkede hizmet sağlayan

iştiraklerinde 2.172 çalışana istihdam sağlayarak bu alanda da

%6,9'luk bir artışa imza attı. 2016'nın sonunda, Ostfildern'deki

merkez ofiste 38'i stajyer olmak üzere tam 1.025 çalışan

bulunuyordu. 2017'de Pilz özellikle müşteri destek ve geliştirme

alanlarında olmak üzere grup şirketlerinde daha fazla istihdam

sağlayacak.

Ar-Ge Yatırımı

2016 yılı cirosuna göre %19,8'lik yeni bir Ar-Ge kotası sağlayan Pilz,

otomasyon teknolojilerinde dünyanın en yenilikçi şirketlerinden biri

olma isteğinin altını çiziyor. Otomasyon uzmanlığı için şu anda

Ostfildern merkez ofislerinde

7 Milyon Euro'luk araştırma ve geliştirme yatırımı gerçekleştiriliyor:

Yeni Peter Pilz Üretim ve Lojistik Merkezinde üretime başlayan bu

orta ölçekli kuruluş şimdi, daha önce kullandığı üretim alanını son

teknolojilerle donatılan bir araştırma ve geliştirme merkezine

dönüştürüyor. İnşaat işleri tamamlandıktan sonra yaklaşık 330

mühendis, 7.300 m2'lik alanda geleceğin otomasyonu için yeni

teknolojiler ve ürünler geliştirecek.

Müşteri odaklı yaklaşım

2016'da Pilz bir kez daha ihracat payını yüzde 0,3 yükselterek

%71,2'ye çıkarmayı başardı. Uluslararası çapta büyümesine

yardımcı olmak üzere dünyaca ünlü “emniyet elçisi" satış ve servis

ağını genişletmek üzere yatırımlar yapıyor. Pilz Güney Doğu

Asya'nın 2016'da resmen hizmete girmesiyle Pilz iştiraklerinin

sayısını 40'a çıkarttı. Bu aile şirketi aynı zamanda mevcut iştirakleri

ile çok sayıda yeni yerlerde hizmet sağlamaya başlayarak müşteriye

yönelik hizmetlerini güçlendirdi. "Dijital iş süreçleri müşteri

iletişiminin yerini alamaz". Yönetim Kurulu Başkanı böyle düşünüyor.
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2016'da Pilz cirosunun %75'ine yakınını Avrupa'dan elde etti,

Asya'da yaklaşık %15'lik bir ciroya ulaşan şirket Amerika'da yaklaşık

%10'luk bir ciro elde etti. 2016'da en fazla büyümeyi Asya

ülkelerinde faaliyet gösteren iştirakler gerçekleştirdi, bununla birlikte

Hindistan, Brezilya ve Güney Avrupa da büyüme gerçekleşti.

Geleceğin robot teknolojileri pazarı

Pilz, güvenliği temel bir yetkinlik ve her çözümün bir parçası haline

getiren bir otomasyon çözümü tedarikçisidir. Güvenli kontrol

teknolojileri en fazla gelir getiren kalem olmaya devam ediyor. Buna

karşın sensör ve hareket teknolojisi alanları büyümeye her geçen

gün daha fazla katkıda bulunuyor.

Pilz için 2016'da kontrol ve hareket teknolojileri ürün alanı gelir

açısından en fazla katkı yapan alan oldu (yüzde 66 ile), ancak

sensör teknolojileri ile hizmetler de çift basamaklı rakamlara

ulaşarak (sırasıyla %15 ve %13) ciroya önemli bir katkı yaptı. Servis

paketi danışmanlık, mühendislik ve eğitim kollarını içeriyor ve son

birkaç yıldır Pilz için tutarlı bir büyüme sağlıyor. Bu alanda özellikle

sürekli gelişim sağlanan alan ise güvenli robot teknolojileri:

endüstriyel alanda robotların kullanılmasının çıkışa geçmesi, insan

ve makine arasında görülen en yakın işbirliği ile bağlantılıdır.

Geçtiğimiz birkaç yıl içinde Pilz, örneğin Alman otomotiv üreticilerine

insan-robot işbirliği çözümlerini uygulama konusunda yardımcı

olarak emniyet konusuna bir uzman olduğunu kanıtladı.

Pilz sürekli olarak başarılı nesil geçişlerine imza atıyor

2017'nin sonunda Yönetim Kurulu Başkanı Renate Pilz aktif

yöneticiliği geride bırakacak ve Pilz'i kızı Susanne Kunschert ve oğlu

Thomaz Pilz'e devredecek. Renate Pilz 2017'nin sonuna kadar

"Pazarlama" işlerinden sorumlu olmaya devam edecek andak

2018'de bu sorumluluğu kızı Susanne Kunschert'e devredecek.
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"Çocuklarım gelecekte şirketin tüm sorumluluğunu üstlenecek ve

şirketimizin kurumsal değerleri ile stratejilerinin üzerine inşa etmeye

devam ederek şirketi güvenilir ve kendini kanıtlamış yöntemlerle

yönetecekler" diye açıklıyor Renate Pilz.

  

Baþlýk:
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Baþlýk: 2017 yılının sonunda, Yönetim Kurulu Başkanımız Sn. Renate Pilz işin operasyonel
tarafını bırakıp aile işletmesinin yönetimini tamamen kızı Susanne Kunschert ve oğlu Thomas
Pilz'e devredecek.
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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.: 181693

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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