Komunikat Prasowy
MARIUSZ KOCZOR ZOSTAJE MIANOWANY CZŁONKIEM ZARZĄDU I DYREKTOREM GENERALNYM
STRATEGIX CFT SP. Z O.O.
Dusseldorf, 20 sierpnia 2020 r. – Strategix CFT sp. z o. o. powołała Mariusza Koczor na stanowisko
członka zarządu i dyrektora generalnego w celu przyspieszenia rozwoju firmy ze szczególnym
uwzględnieniem sprzedaży i usług w Polsce i Europie Wschodniej.
Mariusz Koczor ma ponad 24 lat doświadczenia w handlu detalicznym w dziedzinie
zarządzania łańcuchem dostaw i Category Management.
Przed objęciem funkcji dyrektora generalnego Strategix CFT był
dyrektorem wysokiego szczebla w wielu europejskich firmach
dystrybucyjnych, takich jak Jeronimo Martins Polska, Fozzy Group
na Ukrainie, czy CBA na Słowacji. Kierował działami zarządzania
przestrzenią sklepową, łańcuchem dostaw i logistyki. Ma także
doświadczenie w tworzeniu nowych marek w handlu
detalicznym.

„Dzięki szybszemu rozwojowi sprzedaży detalicznej nasza firma
podjęła ambitne zadania w celu określenia i zaoferowania
innowacyjnych rozwiązań, które są w stanie zaspokoić potrzeby
naszych klientów w zakresie łańcucha dostaw, zarządzania
kategoriami, Omnichannel i nowych technologii wspierających
pracę
sklepu”
–
wyjaśnia
Mariusz
Koczor.
Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i wiedzy Mariusz Koczor wraz
z Janem Haussekiem, dyrektorem generalnym Strategix CFT
GmbH, będzie stymulował rozwój firmy i nadal wzmacniał rynek stacjonarny co zaowocuje
przyszłościowo. Ponadto powinien wzmocnić obecność w Europie Wschodniej i pogłębić
relacje z klientami.
O Strategix CFT:
Strategix CFT GmbH jest butikową firmą konsultingową oferującą zarówno innowacyjne, jak
i sprawdzone na rynku rozwiązania IT, a także powiązane usługi doradztwa biznesowego
i integracji systemów. W oparciu o swoją wiedzę techniczną i doświadczenie w zakresie
procesów biznesowych, Strategix CFT pomogła wiodącym sprzedawcom detalicznym
i producentom na całym świecie w opracowaniu i bezproblemowej integracji
najnowocześniejszych i kompleksowych rozwiązań biznesowych.
Spółka jest wynikiem połączenia niemieckiej firmy doradczej Strategix Enterprise Technology
GmbH i przedsiębiorstwa IT z Chicago, CFT Inc. Ma ponad 25 lat doświadczenia w zakresie CM
i SCM. Firma działa w Niemczech, Polsce, Rosji i USA i zatrudnia ponad 200 pracowników na
całym świecie.
Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.strategix.eu/pl/

