
PRESSEMEDDELELSE:
Festo mangedobler sin salgsstyrke   
Automationsspecialisten Festo og Lemvigh-Müller indgår pr. 1. marts et strategisk samarbejde, der i realiteten øger Fe-
stos salgsorganisation med 100 sælgere. Aftalen giver samtidig alle Lemvigh-Müllers kunder adgang til Festos samlede 
produktpakke til fabriks- og procesautomation, som spænder fra pneumatiske og elektriske cylindere til styringsteknologi.

Den nye aftale passer perfekt ind i Festos strategi om mere kanalsalg i samarbejde med nationale grossister, og salgschef 
John Brorup Jensen, Festo, glæder sig over aftalen. 
- Vi har de seneste år arbejdet med et par andre samarbejdspartnere, så det er ikke helt nyt, at vi tænker i kanalsalg. Det 
er dog nyt og exceptionelt for os, at vi med Lemvigh-Müller får adgang til et enormt sælgerkorps og en velfungerende 
webshop, som alle Lemvigh-Müllers kunder har adgang til, fortæller han. 

Samme professionelle support
John Brorup Jensen glæder sig ikke kun over den bredere eksponering på det danske marked, men også over de mange 
fordele og valgmuligheder, som det giver kunderne. Han siger:
- Med det nye partnerskab sætter Festo igen kunderne i fokus og åbner for, at Festos produkter kan leveres sammen med 
deres andre varer. Kunderne kan også få oprettet et kundespecifikt lager hos Lemvigh-Müller, som de kan trække varer fra, 
når de har brug for det. Supporten er dog stadig den samme uanset, hvor kunderne vælger at købe varerne, forklarer han. 

Skaber værdi for vores kunder
Hos Lemvigh-Müller ser man også frem til det tætte samarbejde, som understøtter strategien for industriområdet. Kate-
gorichef Henrik Lykke Lilleholt, Lemvigh-Müller, fortæller:
- Med Festo tager vi et stort skridt og bevæger os ind på det mekaniske marked, hvor vi kommer bredt ud til alle kunder i 
markedet. Der er ingen tvivl om, at Festo er en væsentlig spiller på markedet, og at samarbejdet giver vores kunder nogle 
unikke fordele, nu hvor de kan købe alle Festos produkter gennem os, understreger han. 

Hvis du vil vide mere, kan du kontakte:
Salgschef John Brorup Jensen, Festo A/S, på telefon 3091 0309
Kategorichef Henrik Lykke Lilleholt, Lemvigh-Müller, på telefon 2042 3677
Det vedhæftede foto er til fri afbenyttelse for pressen. 

FAKTA: 
Om Festo
Festo er en globalt førende leverandør af elektrisk og pneumatisk automationsteknologi til fabriks- og procesautomation 
og verdens førende inden for industriel træning og uddannelse. Festo omsatte i 2014 for 2,45 mia. euro og har 17.800 
medarbejdere i 176 lande, som alle forfølger et fælles mål: at maksimere produktiviteten og konkurrenceevnen for vores 
kunder.
Læs mere på festo.dk

Om Lemvigh-Müller
Lemvigh-Müller er Danmarks største stål- og teknikgrossist og sørger hver dag for, at varer fra tusindvis af producenter 
bliver samlet, pakket og leveret på mindre end 24 timer til installatører, industrivirksomheder, forsyningsselskaber og byg-
gepladser i hele Danmark.
Lemvigh-Müller har 1.200 medarbejdere og omsatte i 2014 for 5,4 mia. og har over 300.000 varenumre på lager. 
Læs mere på lemu.dk
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