Comunicat de presă
Kögel prezintă noua structură de distribuție în
România
Burtenbach, 23 ianuarie 2019



Luigi Meclea este noul director de vânzări în România



Marius Popescu este noul Key Account Manager în România

Clienții Kögel din România au acum la dispoziție două noi puncte de
contact locale. Luigi Meclea și Marius Popescu asigură un nivel de
asistență mai bun, mai rapid și mai complex în România. Colegii
români

sunt

foarte

familiarizați

cu

industria

și

cu

piața

transporturilor. Luigi Meclea este responsabil cu dezvoltarea
strategică a Kögel în România. O componenta esentiala a activitatii
sale în cadrul Kögel este stabilirea și cresterea vânzărilor de
semiremorci pe piața românească, precum si promovarea serviciilor
Kögel precum finanțarea, cumpărarea în rate, leasingul, Full Serviceul sau telematica vehiculelor. Dl. Meclea este direct subordonat
managerului general al Kögel, Massimo Dodoni. Marius Popescu, cu
sprijinul domnului Meclea, gestionează clientii majori de pe piața
locală. Astfel, Kögel isi dezvolta noua structură regională a grupului
în Europa de Est.
Bineînțeles, noii colegi colaborează în România cu Hochstaffl, importator
general și partener de lungă durată al Kögel. Împreună, aceștia stau la
dispoziția clienților locali pentru analiza nevoilor specifice și pentru a oferi
asistență în ce privește portofoliul de produse Kögel din industria de
transport și construcții.
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Luigi Meclea, în vârstă de 58 de ani, dispune de o vastă experiență de
vânzări în sectorul vehiculelor utilitare. Înainte să se alăture echipei Kögel,
dl. Meclea a demonstrat rezultate excelente în diverse funcții de
conducere la întreprinderi de transport românești și internaționale. Cu
pregătire în domeniul transporturilor, dl. Meclea cunoaște specificul
industriei românești ca nimeni altul.
În vârstă de 37 de ani, Marius Popescu are deja o experiență de peste 15
ani în domeniul vânzărilor de vehicule utilitare și piese de schimb. Cu
pregătire juridică și tehnică, dl. Popescu are experiență în domeniul
achiziției de noi clienți, relațiilor cu clienții și asistenței în vânzări.
Bineînțeles, este foarte familiarizat cu sectorul logisticii.
„Împreună cu Marius Popescu și distribuitorul nostru, formăm acum o
echipă solidă în România”, spune Luigi Meclea, director de vânzări la
Kögel România. „După zicala «Cu voință de oțel, totdeauna ajungi la țel!»
ne vom duce la bun sfârșit obiectivele ca o echipă”, adaugă Marius
Popescu, Key Account Manager la Kögel România.
În imagine, de la stânga la dreapta: Luigi Meclea și Marius Popescu
Persoana dvs. de contact pentru întrebări cu privire la acest comunicat de
presă:
Patrick Wanner
Coordonator Relații Publice
Telefon + 49 82 85 88 – 12 3 01
Fax + 49 82 85 88 – 12 2 84
patrick.wanner@koegel.com
Kögel este unul dintre cei mai importanți producători de remorci din Europa. De
la înființarea sa în 1934, compania a produs mai mult de 550.000 de vehicule.
Cu vehiculele sale utilitare și soluțiile pentru domeniul transporturilor și al
construcțiilor, compania oferă de mai mult de 80 de ani calitate inginerească
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„made in Germany“. În centrul atenției se află încă de atunci pasiunea pentru
transporturi și inovație, care - așa cum s-a dovedit - oferă o plusvaloare
sustenabilă firmelor de transport. Sediul firmei și principalul centru de producție
al firmei Kögel Trailer GmbH se află în localitatea bavareză Burtenbach. Din
grupul Kögel fac parte și fabricile și locațiile din Ulm (D), Duingen (D), Chocen
(CZ), Verona (IT), Zwolle (NL) și din Moscova (RUS).
www.koegel.com
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