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TRUNINGER Ltda., Campinas, Brasil

Reforço das nossas atividades no Brasil

Nos últimos anos, tivemos a oportunidade em participar em projetos interessantes no Brasil
e conseguimos de realizar alguns projetos de alto perfil. Estabelecer a nossa própria
subsidiária Truninger no Brasil para obter uma melhor proximidade com os clientes, foi a
consequência lógica.

Figure 1: Manuseio de camadas quentes de beam blanks de 600 °C e 45
toneladas na Gerdau Açominas SA em Ouro Branco

Com Dirk Boysen nós encontramos um parceiro experiente e competente para os nossos
clientes. Sr. Boysen tem trabalhado profissionalmente no Brasil há 16 anos e ganhou uma
vasta experiência no mercado brasileiro como gerente de vendas e gerente geral no campo
de máquinas e instalações industriais. Suas atividades em vendas de bens de capital
centraram-se principalmente na indústria de fundição, siderurgia e mineração, ou seja, em
áreas onde se encontram muitos clientes potenciais para o uso da tecnologia de manuseio
eletromagnético.

Sua língua materna alemã, suas excelentes habilidades de língua portuguesa e inglês, e
não menos importante o conhecimento da mentalidade da América do Sul e da Europa são
de grande benefício para desenvolver o relacionamento entre a América do Sul (com o
Brasil em particular) e a Europa.
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O escritório da Truninger Ltda. está localizada no bairro Cambuí em Campinas, no estado
de São Paulo, cerca de 100 quilômetros ao norte da cidade de São Paulo, e portanto, está
situada centralmente e estrategicamente entre os principais centros comerciais e industriais
do Brasil. O escritório foi oficialmente inaugurado no dia 10 de Abril de 2013.

Fazem parte das funções do Sr. Dirk Boysen as tarefas de cuidar os clientes existentes de
forma ativa e consultar novos potenciais clientes, bem como intensificar e fortalecer a
comunicação como intermediário entre o cliente e a sede da Truninger na Suíça.

Figure 2: Dirk Boysen - novo engenheiro de vendas no Brasil

Além de suas atividades de vendas e consultoria, inicialmente, ele atenderá as atividades de
pós-venda dos clientes existentes. Prevê-se que em futuro próximo as atividades de
manutenção e reparação para os produtos eletromagnéticos podem ser executadas por
técnicos brasileiros. Juntamente com o fornecimento local de peças de reposição deve ser
garantido desta forma um serviço rápido e eficaz para a manutenção e reparação dos
produtos da Truninger.

Sr. Dirk Boysen está diretamente conectado ao servidor de dados na sede daTruninger,
sendo assim, a distância geográfica e o fuso horário entre o Brasil e a Suíça não terá
nenhum efeito sobre a quantidade de informações ou o tempo de resposta.

Desejamos a Sr. Dirk Boysen para o início de suas atividades no Brasil todo o bem e muito
sucesso e estamos ansiosos para uma cooperação estreita.


