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Dansker udnævnt til Global Distribution
Manager i overvågningsgigant
Flemming Pless, 52, er udnævnt til Global Distribution Manager EMEA i
overvågningsgiganten Pelco by Schneider Electric. Han bliver nu en del af det
team, som skal strømline det globale samarbejde med distributører og
grossister, og han får han ansvaret for at sikre implementeringen af den
globale kanalstrategi i Europa, Afrika og Mellemøsten.
Udnævnelsen sker som et led i at ensrette distributionen i Pelco by Schneider
Electric. Flemming Pless kommer fra en stilling som salgsdirektør i
Nordeuropa, hvorfra han har stor erfaring med at udvikle og implementere
kanalstrategier.

Flemming Pless glæder sig til de nye udfordringer med at være en central
brik i at løfte strategien, som skal styrke Pelco’s forretning gennem øget
samarbejde med distributører, som vil skabe større fleksibilitet for kunderne i
form af bl.a. hurtigere levering.
- Det er altid spændende at være med at bygge noget nyt op, som flytter
vores forretning tættere på kunderne. Nu tager vi fat på at strømline vores
globale distributionskanaler, hvor det er helt centralt at vi fastholder vores
høje serviceniveau i de lokale organisationer, hvor der fortsat vil være en
stærk lokal rådgivning både før, under og efter projekterne, forklarer
Flemming Pless.
Det bliver britiske Philip Tennent, der overtager salgsansvaret for Danmark
og resten af Nordeuropa.
Pelco by Schneider Electric er en af verdens største producenter af løsninger
til videoovervågning- og management med software, hardware og kameraer
til enhver overvågningsopgave.

Som global specialist i energioptimering i over 100 lande tilbyder Schneider
Electric integrerede løsninger, der gør strømmen sikker, effektiv, pålidelig og grøn.
Schneider Electric er bl.a. førende inden for energiforsyning og infrastruktur,
industri og produktion, bygningsautomation, datacentre og netværk samt i
løsninger til privatboligen. Schneider Electric Danmark A/S rummer bl.a. det
kendte brand Lauritz Knudsen, der er Danmarks førende inden for el-materiel,
intelligente systemer og løsninger til data og kommunikation. I 2013 opnåede de
over 150.000 medarbejdere en omsætning på 24 mia. euro ved at fokusere på at
hjælpe omverdenen med at få mest muligt ud af deres energi.
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