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Mesaja týkla

En iyi tedarikçiler için 2016 Pilz Ödülleri - Thomas
Pilz: Değerler, güçlü iş ilişkilerinin temelini
oluşturur

Ostfildern, 06.06.2017 - Stuttgart yakınlarındaki Stfildern'de yer

alan Pilz otomasyon şirketi 2016 Pilz Ödülleri ile en iyi beş

tedarikçisini ödüllendirdi. Ödüller gerçekleştirilen resmi

törende Pilz'in Yönetici Ortağı Thomas Pilz tarafından sunuldu.

Aile şirketi Pilz Ödülleri ile üstün kaliteyi, yüksek teslimat

güvenilirliğini ve iş ortaklığına dayanan işbirliğini

ödüllendiriyor.

  

"İşimizde tedarikçilerle kurduğunuz yapıcı işbirliği kurmak

ürünlerimizin kaliteli olacağını en başından garanti altına alıyor. İş

ortaklarımız özel çözümler kullanarak esneklik, güvenilirlik ve

yeterlilik özellikleriyle katkıda bulunuyor". Pilz GmbH & Co. KG

Yönetici Ortağı Thomaz Pilz böyle düşünüyor.

Kalite seviyesi, teslimat güvenilirliği ve iş birliği değerlendirme için

kullanılan kriterlerdir. Ödüllü tüm şirketler yüksek seviyede esneklik

kesin güvenilirlik ve üstün yeterlilikleriyle özel lojistik çözümleri için

ödüllendirildi.

Ödül kazanan tedarikçiler arasında konnektör üreticileri ept GmbH

(Peiting), pk components GmbH (Wendelstein) ve Würth Elektronik

Stelvio Kontek S.p.A. (Oggiono, İtalya), plastik bileşen tedarikçisi

STEWO Kunststoffverarbeitung GmbH & Co. KG (Helmbrechts-

Haide) ve kablo tedarikçisi TKD KABEL GmbH (Pliezhausen) yer

alıyor.

Sayfa 1 -in 3

mailto:
mailto:


"2016 Pilz Ödülleri" ödül töreninde Thomas Pilz iş ilişkilerinde

değerlerin önemine vurgu yaptı: "Özel hayatta arkadaşlarınızla iyi

geçinmek nasıl ortak kurallara ve davranış kurallarına dayanıyorsa

şirket içinde işbirliği de nesillerdir saygı duyulan temel değerlere

dayanır." diye açıklıyor Pilz. Bunlar arasında karşılıklı takdir ve

birbirine saygılı davranma, dürüstlük, açıklık, sadakat, güvenilirlik,

yardımseverlik ve özen bulunmaktadır.

  

Baþlýk: Tedarikçilerin başarıları 2016 Pilz Ödülleri ile taçlandırılıyor: 2006 yılından bugüne
Pilz GmbH & Co. KG en iyi beş tedarikçisini ödüllendirir.

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.: 182343
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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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