
Dato
05.10.2016

Rubrik
Presse

Det glæder os at kunne meddele, at vi pr. 1. oktober 2016 har ansat yderligere to tekniske projektsælgere -
KAM.

Kenneth Rifbjerg Erichsen som vil være ansvarlig for salg og rådgivning i Region Øst- og Sydjylland samt Fyn,
og Klaus Eliasen som vil få samme ansvar i Region Nord- og Midtjylland.

Både Kenneth og Klaus kommer med mange års solid erfaring indenfor ventilationsbranchen, og danner
sammen med Lars Bo Jacobsen, der startede 1. september 2016, et nyt teknisk stærkt salgsteam.

Dermed står TROX Danmark klar til at rådgive om vores produkter og løsninger, og vi tilbyder nu vore kunder
en endnu bedre og mere lokal service, efter en periode hvor TROX Danmark har været mindre synlig på
markedet.

Kenneth, Klaus og Lars vil også komme til at arbejde med vores nye strategi for TROX Nordic, hvor vi specielt
på områderne; Bygningsautomation og HVAC-systemløsninger vil udvikle vores virksomhed stærkt den
kommende tid.

TROX er førende inden for udvikling, fremstilling og salg af komponenter og systemer til ventilations- og
klimaanlæg. Med 29 datterselskaber i 28 lande og 14 produktionssteder er TROX markedsførende i Europa
inden for klima- og ventilationskomponenter samt yderst aktiv på det globale marked. Grundlagt i 1951
opnåede TROX i 2015 med 3.700 medarbejdere en omsætning på 482 mio. Euro. Repræsentanter og
importører i mere end 70 lande har gjort TROX-produkter og TROX-koncepter kendt i hele verden.

Kenneth kan træffes på telefon 8620 6064 eller e-mail: kre@trox.dk

Klaus kan træffes på telefon 8620 6062 eller e-mail: ke@trox.dk

Lars kan træffes på telefon 4918 4212 eller e-mail: lbj@trox.dk
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