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Pressemeddelelse 
 

Siemens belønner Lemvigh-Müller for at gå mod strømmen 

Siemens har optaget Lemvigh-Müller i partnerprogrammet af grossister, der alle har det til fælles, at 

de tilbyder kunderne meget mere end blot at sælge et produkt fra Siemens. Titlen ’Value-Added 

Reseller’ er en anerkendelse fra Siemens, der blandt andet garanterer, at Lemvigh-Müller tilbyder 

professionel support og teknisk rådgivning på samme høje plan som hos Siemens. Det er første 

gang, at en forhandler af Siemens produkter uden for Tyskland bliver en del af partnerprogrammet.  

 

- Lemvigh-Müller skiller sig markant ud fra andre grossister og har løbende udbygget deres 

kompetencer, så kunderne eksempelvis kan få professionel rådgivning om de varer, de køber. Vi ser 

derfor Lemvigh-Müller som vores forlængede arm på det danske marked – ikke mindst fordi 

virksomhedens vidensniveau er så godt, at Lemvigh-Müller kan give rådgivning på samme høje 

niveau, som Siemens selv kan give til kunderne. Vi har i længere tid haft et godt samarbejde med 

Lemvigh-Müller, og derfor er det også helt naturligt, at vi indlemmer dem i vores 

verdensomspændende partnerskabsprogram. Det er i øvrigt noget, der sker på anbefaling af vores 

tyske moderkoncern, understreger salgsdirektør Jørgen Kristiansen, Siemens.  

 

Gør det modsatte af konkurrenterne 

Hos Lemvigh-Müller glæder kategorichef Henrik Lykke Lilleholt sig over det store skulderklap fra 

Siemens og siger: 

- Modsat mange andre i markedet har vi hos Lemvigh-Müller opbygget og udbygget vores interne 

og eksterne kompetencer, så vi er i stand til at yde kunderne en bred teknisk support, når de køber 

en vare. Ofte er der tale om teknisk komplicerede produkter, og med vores rådgivning hjælper vi 

kunderne med at få det optimale ud af deres indkøb og også med at komme i gang med at bruge nye 

teknologiområder inden for fx industriautomation.  

 

 

Hvis du vil vide mere, kan du kontakte: 

Kategorichef Henrik Lykke Lilleholt, Lemvigh-Müller, tlf. 2042 3677 

Salgsdirektør Jørgen Kristiansen, Siemens tlf. 2029 7621 

 

Du kan også læse mere om Siemens Partner Program på www.siemens.com 

 

 

Med venlig hilsen  

 

Lemvigh-Müller 

 
 


