Persbericht – Communiqué de presse

SORTIMO IS ‘BEST BRAND OF THE YEAR 2017’
24/08/2017 – Eens te meer werd Sortimo uitgeroepen tot ‘Best Brand of the Year’. Voor de
vierde keer vroeg uitgeverij ETM (Stuttgart) aan de lezers van het magazine ‘Werkstatt’
het beste merk te verkiezen in service en aftersales. Sortimo won de eerste prijs in de
categorie ‘workshop equipment & van racking systems’. Sortimo nam onlangs de prijs in
ontvangst ter gelegenheid van de Truck Grand Prix 2017 op de Nürburgring.
Sortimo, marktleider op vlak van systemen voor voertuiginrichting en concepten voor
ladingbeveiliging, kreeg de titel ‘Best Brand’ in de categorie ‘workshop equipment & van racking
systems’. Met de verkiezing brengt het magazine ‘Werkstatt’ een ranking op vlak van services
en producten voor bedrijfsvoertuigen. 400 lezers brachten hun stem uit. Het resultaat toont een
opmerkelijke merkpositionering in de sector.
Lezers zijn ook gebruikers en dus een authentieke, kritische jury. Voor Sortimo is deze award
dan ook een bijzondere eer. “Deze prijs bevestigt eens te meer dat onze inspanningen en
ontwikkelingen als marktleider en innovator in deze branche succesvol zijn. Met onze
oplossingen vergemakkelijken we de werkdag van onze klanten. Ons doel blijft om niet alleen
opslagsystemen te produceren, maar ook intelligente mobiliteitsoplossingen. Onze klanten
moeten, naast het aankopen van onze producten, de dagelijkse meerwaarde ervan ervaren en,
dankzij een verminderde werklast, echte Sortimo-fans worden. Precies om deze reden werken
we continu aan het optimaliseren van ons productgamma, bieden we een ruime selectie
gebruiksvriendelijke diensten en ontwikkelen, in samenwerking met onze klanten, nog slimmere
aanvullingen op ons assortiment. Het maakt Sortimo en zijn klanten uniek”, aldus Reinhold
Braun, managing director van Sortimo International GmbH.
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