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Pilz Uluslararası Satış Bölümü yeni Başkan
Yardımcısı Christian Erles - Yeni Başkanı ile yeni
kurulan Satış bölümü

Ostfildern, 22.08.2017 - Küresel ve uluslararası: Ostfildern’deki

otomasyon şirketi Pilz, uluslararası Satış departmanını yeniden

yapılandırmıştır. Uluslararası Satış Bölümü Başkan Yardımcısı

Christian Erles, uluslararası satış faaliyetlerinde ön planda yer

almaktadır.

  

47 yaşındaki Erles, Elektrik Mühendisliği Bölümünden mezun

olduktan sonra, BT Yükseklisansı ve İşletme Yükseklisansı

yapmıştır. Christian Erles, Pilz’de çalışmaya başlamadan önce,

ABB’deki Process Automation biriminde Global Satış ve Pazarlama

PLC Başkanı olarak görev yapmıştır. 

Erles, “Müşteri odaklı çalışıyoruz. Stratejimizi ve hedeflerimizi ilgili

ulusal pazara daha fazla yönelerek uyumlu hale getiriyoruz" dedi. 40

Pilz iştiraki müşterilerin en önemli iletişim noktası olarak önemli bir

rol oynamaktadır: Erles, “Müşterilerle olan yakın ilişkileri sayesinde,

müşterilerin ihtiyaç ve gereksinimlerini en iyi şekilde anlarlar” dedi.

Pilz, Satış bölümü bünyesinde, sadece Satış Desteği ve Bölgesel

Yönetimi değil, aynı zamanda İş Geliştirme sektörünü de

genişletmek için çalışmaktadır. Erles, “Yeni iş alanlarına girmek

önemlidir, aynı zamanda müşteri ihtiyaçlarını ürünlerimize nasıl

dahil ettiğimizi de geliştirir” dedi.

Christian Erles, Swabian aile şirketinde İnovasyon Yönetimi Başkanı

olarak çalışan Klaus Stark’ın da varisidir.
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Baþlýk: Christian Erles, otomasyon şirketi Pilz’de Uluslararası Satış biriminin yeni Başkan
Yardımcısıdır.
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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.: 187621

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

Sayfa 3 -in 3

https://www.facebook.com/pilzturkiye/
https://twitter.com/pilzturkiye
https://www.youtube.com/user/PilzTR
https://www.linkedin.com/company/pilz-t%C3%BCrkiye/

	Pilz Uluslararası Satış Bölümü yeni Başkan Yardımcısı Christian Erles - Yeni Başkanı ile yeni kurulan Satış bölümü
	Sosyal aðlarda Pilz
	Gazeteciler için irtibat


