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NTN-SNR'NİN ULUSLARARASI TİCARET GRUPLARINDAN SORUMLU MÜDÜRÜ
OLARAK PASCAL LANGER ATANDI
Otomotiv yenileme pazarında ortaya çıkan yeni zorluklar ve uluslararası ticaret gruplarının artan rolüne
istinaden, dünyanın önde gelen otomotiv yedek parça tedarikçilerinden olan olan NTN-SNR, 1 Eylül
itibariyle Pascal LANGER'in Uluslararası Ticaret Gruplarından (ITG) Sorumlu Müdür olarak atandığını
duyurdu.
OTOMOTİV YENİLEME PAZARINDA 18 YILLIK
TECRÜBE
Fransız ve Alman kökenli olan Pascal LANGER,
yenileme pazarı kariyerine 2002 yılında VALEO
grubunda başladı. Ardından, Delphi Aftermarket'ta
Ürün Müdürlüğünden Fransa ve İhracat Pazarından
Sorumlu Pazarlama Müdürlüğüne ve sonrasında da
Fransa'daki TMD Friction Services firmasının
Operasyon Direktörlüğü'ne hızlı bir şekilde yükseldi.
2011 yılında, yine TMD Friction Services
bünyesinde Fransa'dan ayrılarak Almanya'ya gitti ve
burada 5 yıl boyunca Grubun İş Geliştirme Müdürü
ve ardından Pazarlama Direktörü olarak görev yaptı.
DİSTRİBÜTÖR PAZARINA İLİŞKİN KAPSAMLI
BİLGİ BİRİKİMİ
Pascal LANGER, yedek parça tedarikçilerinden
edindiği giderek artan global sorumlulukların
ötesinde, uluslararası bir vizyonu sürdürürken
dağıtım ağı ve hizmet alanlarına yönelmek istedi. Bu
nedenle, 2016-2018 yılları arasında önüne çıkan iki
fırsatı, önce TEMOT International Autoparts'ta
Pazarlama ve Satın Alma Direktörü ve ardından
InfoPro Digital'de Uluslararası Satış Direktörü olarak
değerlendirdi.

grubun parçası olma arzusuyla hareket eden Pascal
LANGER, ilk olarak Eylül ayında NTN-SNR'nin
Almanya'daki Otomobil Yenileme Pazarı biriminde
göreve başladı. Çeşitli parça tedarikçileriyle olan
tecrübesi
ve
distribütör
pazarı
hakkındaki
mükemmel bilgi birikimi göz önüne alınarak ITG'nin
başına atanan Langer, uluslararası gruplar ile olan
ilişkilerin
geliştirilmesi ve karşılaşılabilecek
zorlukların üstesinden gelinmesi için NTN-SNR'nin
tüm faaliyet alanlarındaki satış ekipleriyle yakın bir
şekilde çalışacak.
"Uluslararası
çapta
böyle
bir
pozisyonun
oluşturulması, NTN-SNR'nin otomotiv yenileme
pazarının geleceğinde önemli bir rol oynama
arzusunu
açıkça
göstermektedir.
Teknolojik
gelişmeler dağıtım zincirinin tamamı üzerinde
doğrudan bir etkisiye sahiptir.” şeklinde açıklama
yapan Pascal LANGER, sözlerine "Onarım ve
dağıtım faaliyetleri gittikçe daha karmaşık hale
geliyor, uluslararası gruplar ve üyeleri kilit aktörler
haline geliyor. Bu yüzden dalgalanan pazarda daha
fazla ağırlığa sahip olmak için bu gruplarla olan
stratejik ortaklığımızı güçlendirmek istiyoruz. Bu
görevde NTN-SNR'nin yanında olmaktan gurur
duyuyorum.” diye devam etti.

BASIN YETKİLİSİ
ULUSLARARASI BİR POZİSYON İÇİN GLOBAL
BİR BAKIŞ AÇISI
Ürünlerinin kalitesi ve geliştirdiği çok sayıda
inovasyon ile tanınan, dünya çapında güçlü bir
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