Reinhard Lampe dołącza do REC Group jako Wice-Prezes ds.
Sprzedaży i Marketingu w Europie
Monachium, Niemcy, 22 stycznia 2021 r. – REC Group, międzynarodowa, wiodąca firma na
rynku energii słonecznej z siedzibą w Norwegii, z przyjemnością ogłasza, że pan Reinhard Lampe
(47 lat) obejmie począwszy od dnia 10 stycznia 2021 r. stanowisko wiceprezesa ds. sprzedaży i
marketingu w Europie. Dysponując ponad 12-letnim doświadczeniem na stanowisku lidera
sprzedaży i marketingu w branży solarnej, Reinhard Lampe jest doświadczonym profesjonalistą i
z niecierpliwością oczekuje, aby poprowadzić europejską organizację sprzedaży i marketingu
REC Group do nowych sukcesów.
Reinhard Lampe, który jest absolwentem zarówno wydziału
architektury, jak i inżynierii przemysłowej, będzie korzystać
na swoim nowym stanowisku z imponujących doświadczeń
uzyskanych podczas pełnienia przez ponad 12 lat
kierowniczych stanowisk w naszej branży. W ostatnim
okresie pełnił funkcję starszego menadżera ds. rozwoju
działalności biznesowej w innej firmie będącej ważnym
producentem paneli słonecznych, zajmując się sprzedażą
paneli
słonecznych
deweloperom,
inwestorom
i
dystrybutorom w całej Europie. Wcześniej zajmował różne
stanowiska, począwszy od starszego dyrektora sprzedaży
w regionie Europy aż do Dyrektora Zarządzającego,
podczas prawie dziesięciu lat pracy w jednej z wiodących
firm branży solarnej. Na swoich wcześniejszych
stanowiskach odpowiadał za strategię, portfolio produktów,
obsługę klienta i wsparcie marketingowe, zarządzał pracą
krajowych dyrektorów sprzedaży oraz odpowiadał za
rachunek zysków i strat w swoim regionie. Co
najważniejsze, Reinhard Lampe zapewniał rozwój i przewodził sieciom partnerskim branży
solarnej w Europie - umiejętności w tej dziedzinie będą mieć kluczowe znaczenie na jego nowym
stanowisku w REC.
Steve O’Neil CEO REC Group, oświadczył: „Europa to niezwykle ważny rynek dla REC Group.
To tutaj nasza firma została założona 25 lat temu, jest to również rynek, na którym rozpoczęliśmy
realizację naszego ukierunkowanego na klienta programu sprzedaży, aby w jak najlepszy sposób
wspierać naszych dystrybutorów i instalatorów oraz na którym wraz z naszymi partnerami
rozpoczęliśmy drogę rozwoju. Reinhard Lampe będzie wyznaczał strategiczny kierunek rozwoju
całej organizacji sprzedaży i marketingu REC Group, zarządzając jej strukturą i kompetencjami w
regionie. Dzięki naszemu dziedzictwu jako firmy europejskiej, z niecierpliwością oczekujemy
nowego ukierunkowania naszej działalności w Europie, poprzez zapewnienie nowej dynamiki
rozwoju i cieszymy się, że możemy powitać go na pokładzie.”
Reinhard Lampe przejmuje stanowisko od Ivano Zanniego, który opuszcza REC pod koniec
stycznia 2021 r. po 12 latach - taki staż pracy podkreśla zaangażowanie firmy REC w zakresie
tworzenia silnych, trwałych więzi z jej partnerami, klientami i pracownikami. „Dziękujemy Ivano za
jego pracę pełną sukcesów na różnych stanowiskach w REC,” - dodaje pan O’Neil.
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Informacje na temat REC Group
REC Group to międzynarodowa firma odgrywająca pionierską rolę w dziedzinie energii
słonecznej, której celem jest zapewnienie konsumentom czystej i przystępnej cenowo energii
słonecznej w celu ułatwienia światowej transformacji energetycznej. W zaangażowaniu w
zapewnienie najwyższej jakości oraz wprowadzanie innowacji, proponując wiodącą w branży
gwarancję, firma REC oferuje moduły fotowoltaiczne wspaniałej jakości, która jest potwierdzona
najniższym znanym wskaźnikiem roszczeń gwarancyjnych w branży. Założona w Norwegii w 1996
roku, firma REC zatrudnia 2000 osób i produkuje rocznie panele słoneczne o mocy łącznej 1,8
GW. Dzięki ponad 10 GW mocy zainstalowanej na całym świecie, firma REC zapewnia czystą
energię słoneczną ponad 16 milionom osób. REC Group jest firmą należącą do grupy Bluestar
Elkem z siedzibą główną w Norwegii, centralą operacyjną w Singapurze i oddziałami regionalnymi
w Ameryce Północnej, Europie oraz Azji i Pacyfiku.
Dowiedz się więcej na stronie internetowej recgroup.com i na

