Press
Viessmann celebra 25 anos em Espanha e em Portugal!
A Viessmann celebrou no passado dia 27 de setembro o seu 25º aniversario na
Península Ibérica. A empresa do grupo alemão, inaugurou a sua sede e centro
logístico em Pinto, Madrid, em 1993. O Evento comemorativo contou com cerca
de 250 convidados influentes do sector, estando Portugal bem representado
pelas empresas oficiais representantes da marca: Termomat, Tecnilima e Loja
Indústria.
Bem-vindos à nova Geração!
Os discursos foram iniciados pelo Diretor Geral da Viessmann Espanha, Jürgen
Gerhardt, que dirigiu as primeiras palavras de agradecimento a todos os
presentes provenientes dos quatro cantos da Península. “Bem-vindo Max à nova
Geração”, assim apresentou Jürgen à assembleia, Maximilian Viessmann, o novo
Co-CEO do Grupo e bisneto do fundador, representando assim a quarta geração
aos comandos do fabricante alemão, que conta já com 101 anos de existência.
No seu discurso, Maximilian Viessmann reforçou a importância da colaboração
conjunta de todos os intervenientes, unindo o passado e o futuro, para entrar
com sucesso na nova era da digitalização. No futuro, será o usuário quem ditará
as pautas do consumo, assim “A Viessmann pretende deixar de ser fornecedor de
equipamentos para passar a ser fornecedor de soluções, perfeitamente
integradas e ligadas entre si”.
Entretenimento inspirado na Oktoberfest e na Fórmula E
Todos os convidados puderam disfrutar durante o jantar da gastronomia típica da
festa alemã tradicional Oktoberfest, onde não faltou a autêntica cerveja alemã
nem a animação. Os assistentes puderam igualmente experimentar os
simuladores de Formula E, instalados no local, uma vez que a Viessmann é
patrocinador oficial da Jaguar, equipa participante nas corridas de carros 100%
elétricos. A parceria entre a Viessmann e a Fórmula E pretende destacar o papel
cada vez mais determinante do uso eficiente da energia no nosso quotidiano e no
futuro do planeta.
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