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Sajtóközlemény 
 
 
Dátum: 2020. június 24. 

 

Új vezető a Deventer élén / A tömítőprofil-specialista vállalatot július 

1-től Mike Piqeur vezeti / A „Vasalat és tömítés“ értéktöbblet rendszer 

a jövőben még inkább a középpontban fog állni / Piaci-, ágazati- és 

vállalati szakértő / 1985 óta a Rotonál / Legutóbb a nyugat-európai 

értékesítési terület élén / Ügyféltapasztalattal rendelkező profi 

értékesítő / A növekedési terveket beváltani – a nemzetköziséget 

növelni / „Összeszokott vezetői gárda“ által támogatva  

 

Mike Piqeur a Deventer élén 
 
Leinfelden-Echterdingen - (rp) Új ügyvezető a tömítőprofil- 

specialista Deventer élén. A Roto Ablak- és ajtótechnológia (FTT) 

tájékoztatása szerint 2020. július 1-től Mike Piqeur veszi át a 

gyártóvállalat vezetését. Az eddigi ügyvezető Lüder Pflügner, aki több 

mint 13 éven át sikeresen töltötte be ezt a pozíciót, nyugdíjba vonul. 

 

A Deventer-csoport mint az Ablak- és ajtótechnológia (FTT) üzletág 

tagja a németországi (Berlin-Spandau) székhelyén kívül további 

gyártóüzemekkel rendelkezik Hollandiában, Lengyelországban és 

Oroszországban. A thermoplasztikus elasztomerből (TPE), speciális 

PVC-anyagokból és szilikonkaucsukból készült tömítések beszállítója 

összesen mintegy 200 dolgozót foglalkoztat. A vállalat része a Roto 

„nagy teljesítményű, megkülönböztetett értéktöbblet rendszerének“, 

amely a vasalat és tömítés együttműködésében fejeződik ki, és ezáltal 

állandó kompetenciatöbbletet biztosít a vevők számára.   

 

A Deventer új ügyvezetője kitűnő ismerője a piacnak, az ágazatnak és 

a Rotonak. Az amszterdami születésű Mike Piqeur már 1985-ben 

belépett Leinfelden-Echterdingenben a Rotohoz export 

termékmenedzserként. Több pozícióváltás után 2000 vége óta 
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napjainkig vezeti a jelenlegi nyugat-európai piaci területet, beleértve 

Nagy-Britanniát, Írországot, Skandináviát és a Benelux államokat. 

Mindazonáltal az információk szerint nemcsak ebben a funkciójában 

gyűjtött sokféle, a mindenkori feladataihoz igazodó értékesítési és 

projekttapasztalatot. Az a tény, hogy Mike Piqeur már a Deventer 

Roto általi akvizíciója előtt szorosan együttműködött a tömítőprofil 

specialistával Hollandiában, „még érdekesebbé“ teszi számára a 

jövőbeni tevékenységét. 

 

A „nemcsak tartós, hanem egyúttal erős rendszerkompetencia“ elérést 

tartja egyik fontos küldetésének. Ez konkrétan hozzájárulhat a 

növekedési tervek beváltásához. Ide tartozik továbbá a tömítőprofil 

üzlet nemzetköziségének következetes növelése. Ehhez nem 

utolsósorban további (nagyobb) piacok feltárására van szükség. 

Ezenkívül az 58 éves vezető a „fenntarthatóság“ témájával is aktívan 

kíván foglalkozni. Mindezek megvalósításában számíthat a Deventer 

„összeszokott vezetői gárdája“ tudására és támogatására.   

 

Új vezetői pozíciójában közvetlenül Marcus Sandernek tartozik 

beszámolási kötelezettséggel. Az Ablak, és ajtótechnológia (FTT) 

igazgatósági elnöke örül a további együttműködésnek: „Mike Piqeur a 

széleskörű piaci-, ágazati-, vállalati- és terméktapasztalatokon kívül 

minősített ügyféltapasztalattal rendelkezik. Összességében tehát 

pontosan ez az, amire ehhez a különleges feladathoz szükségünk 

van.“ 

 

 

Képfeliratok  
 
Új ügyvezető a tömítőprofil-specialista Deventer élén: 2020. július 1-

től Mike Piqeur felel a Roto Ablak- és ajtótechnológia (FTT) divízió 

tagjáért, s annak mintegy 200 jelenlegi dolgozójáért. A jövőben a 

„Vasalat és tömítés“ együttműködése még inkább a középpontban fog 

állni. A fotón a német székhely látható. 

Fotó: Roto Deventer.jpg 
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2020. július 1-jétől a Deventer új vezetője: Mike Piqeur. A profi 

értékesítő eddig a Roto nyugat-európai piaci területet vezette, 

beleértve Nagy-Britanniát, Írországot, Skandináviát és a Benelux 

államokat. Ezért a széleskörű piaci-, ágazati-, és vállalati 

tapasztalatokon kívül mindenekelőtt minősített ügyféltapasztalattal 

rendelkezik. 

Fotó: Roto Mike_Piqeur.jpg 
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