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Summa bvba benoemt Randi Kerkaert tot Account Manager voor de
Aziatische markt
Met veel plezier kondigt Summa bvba aan dat Dhr Randi Kerkaert vanaf 1 juli 2016 de
functie van Account Manager voor de Aziatische markt van de beletteringsindustrie op
zich zal nemen.
Ruim twaalf jaar ondersteunt Dhr Kerkaert onze Summa producten met succes op
wereldwijde schaal. In zijn huidige functie, die hij blijft bekleden, bouwde Randi reeds
heel wat klantenrelaties op. Zijn uitgebreide productkennis en commerciële flair maken
van hem dan ook de ideale kandidaat om deze belangrijke groeimarkt voor Summa
verder te helpen ontwikkelen.
Dhr Kerkaert versterkt in hoofde van deze nieuwe functie ons verkoopsteam en vormt
samen met Dhr Wim Rollfs of Roelofs (consultant) een complementaire tandem in de
Aziatische markt om onze bestaande klanten, maar vooral ook nieuwe klanten optimaal
te ondersteunen.
Onze consultant, Dhr Rollfs of Roelofs, blijft op zoek gaan naar opportuniteiten in Azië en
onderhoudt de bestaande klantenrelaties op strategisch niveau. Dhr Kerkaert zal de
Aziatische klanten intensiever opvolgen, begeleiden en hen, waar nodig, met raad en
daad bijstaan.
Zijn verkoopsondersteunende functie als Product Engineer zal Dhr
Kerkaert deels blijven uitvoeren, zeker in deze specifieke regio. Op deze wijze hoopt
Summa bvba zijn intenties om in deze regio te groeien kracht bij te zetten.
We wensen Dhr Kerkaert alle succes toe in zijn nieuwe uitdaging!

Over Summa
Met 30 jaar ervaring in het bouwen van snijplotters levert Summa uiterst betrouwbare en
precieze producten voor de beletterings- en zeefdrukindustrie, duurzame buitenreclame
en luchtvaart. Een van de belangrijkste eigenschappen van Summa’s producten is hun
grote duurzaamheid. Summa’s productengamma omvat de SummaCut en S Class 2
vinylsnijmachines, de DC5 en DC5sx thermische transfer print- en snijsystemen en de F
Reeks vlakbed plotters. Summa’s snijmachines zijn te verkrijgen in combinatie met een
brede reeks accessoires, consumables en software-opties voor zowel Mac als Pc.

Perscontact
Voor meer informatie, neem contact op met Daphne Mertens: +32 59 27 00 48,
daphne@summa.eu
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