Porto, Nisan 2019
STEIGENTECH, Verdonckt’u “Otomotiv Satış Sonrası Ürün ve Hizmetler Yeni Kıdemli Başkan
Yardımcısı” olarak görevlendirdi
Endüstriyel ve otomotiv güç aktarımında lider konumda olan STEIGENTECH, bugün, Peter Verdonckt’u
şirketin Otomotiv Satış Sonrası Ürün ve Hizmetler Yeni Kıdemli Başkan Yardımcısı olarak görevlendirdiğini
duyurdu.
Verdonckt, küresel satış ve iş gelişimi alanında yirmi yılı aşkın deneyimiyle, STEIGENTECH’in Michelin
otomotiv programındaki yükselişi ve yeni müşterilerin kazanımı için çalışacağı bu role katkıda bulunacak.
Kendisi, ayrıca STEIGENTECH'in güç aktarım ürünleri ve hizmetlerinin genişletilmesini desteklemek üzere
stratejik görüşlerini de sunacak.
Verdonckt, STEIGENTECH’teki görevi öncesinde, üç yıldan uzun süreyle Sidem’de Kıdemli Satış ve
Pazarlama Direktörü olarak görev yapmıştır. Bunun öncesinde, Gates bünyesinde, hem otomotiv hem de
endüstriyel güç aktarımı alanlarında çeşitli rolleri üstlenerek ve şirketin büyümesi ve başarılı bir şekilde
gelişmesine katkıda bulunarak 16 yılı aşkın süre çalışmıştır.
STEIGENTECH Başkan Yardımcısı Thomas Vidal, konuyla ilgili olarak: “Peter, ekibimize engin tecrübesi ve
bilgileriyle katkıda bulunacaktır. Pazarlama ve satış çalışmalarımızda çıtayı yükseltmesini sabırsızlıkla
bekliyoruz” demiş ve eklemiştir: “Verdonckt'un otomotiv satış sonrası ürün ve hizmetleri konusunda
sahip olduğu deneyim, şirketimizin yıllar içerisinde büyümesini hızlandırması açısından yönetim
ekibimize oldukça değerli bir katkı sağlayacaktır. Peter’ı ekibimizin bir parçası olarak görmekten çok
mutluyuz.”
Verdonckt ise konuyla ilgili düşüncelerini şu sözlerle ifade etmiştir: “Hem endüstriyel hem de otomotiv
güç aktarımında bu denli tanınırlığa sahip olan ve müşterilerine üstün hizmetler sunan STEIGENTECH’e
katılacak olmaktan dolayı heyecan duyuyorum. Michelin By STEIGENTECH otomotiv güç aktarımı
programının gelişimini hızlandırmak ve ilerletmek için deneyimlerimi ve bilgilerimi paylaşmayı dört gözle
bekliyorum.”
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------STEIGENTECH HAKKINDA
STEIGENTECH, güç iletimi, taşıma bantları ve endüstriyel kauçuk saç kaplama ve döşeme tasarımı ile üretiminde küresel lider konumundadır.
1984 yılında Çin’de bir aile şirketi olarak kurulan STEIGENTECH, mevcut durumda Avrupa, Asya, Avustralya, Kuzey ve Güney Amerika ile Afrika’da
faaliyet göstermektedir. STEIGENTECH, Fransa, Almanya, İtalya, Portekiz, Slovakya ve Birleşik Krallık’ta satış ofisleri ve dağıtım merkezlerine
sahiptir ve Paris’te bir Avrupa Dağıtım Merkezi işletmektedir. Şirket, bağımsız otomotiv satış sonrası ürün ve hizmetlerine yönelik eksiksiz bir
kauçuk ve metal aksesuar serisi için Michelin lisansına sahiptir.

