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Strømforsyningseksperten Patrick Le 
Fèvre kommer til Powerbox som 
marketing- og kommunikationsdirektør 

Dato: Tirsdag den 8. september 2015 
 
Powerbox kan afsløre, at Patrick Le Fèvre er blevet ansat i virksomheden 
som marketingdirektør med ansvar for marketing og kommunikation. Han 
indgår i et forretnings-team der refererer direkte til Powerbox’ CEO. 

Ifølge Martin Sjöstrand, CEO for Powerbox, har virksomheden som følge af en 
dedikation til at opfylde kundernes behov for en hurtig og erfaren support haft en 
vækst, der i høj grad er oversteget den generelle vækst i markedet. I takt med 
ønsket om at øge Powerbox tilstedeværelse på det internationale marked er 
ansættelsen af den i branchen meget anerkendte Patrick LeFèvre en betydelig 
gevinst for virksomheden. 

Patrick Le Fèvre en er erfaren marketingekspert med både en ingeniørgrad og 
25 års erfaring inden for effektelektronik i bagagen. Han er en pionér inden for 
markedsføring af nye teknologier som digital strømforsyning og initiativer, der 
minimerer energiforbruget. Patrick Le Fèvre har skrevet og præsenteret utallige 
white papers og artikler i verdens førende internationale publikationer og på 
konferencer med mere end 180 offentliggørelser over hele verden. Han er også 
involveret i mange miljøfora, hvor hans ekspertise inden for og viden om grøn 
energi bliver brugt. 

Patrick Le Fèvre fortæller, at han er begejstret for at blive en del af Powerbox’ 
internationale team. Hans erfaring inden for det tætte samarbejde med 
produktionfolk og R&D – specielt med henblik på at reducere energiforbruget – 
vil komme til sin ret i hans nye arbejde. Powerbox har efter Patrick LeFèvres 
mening udviklet en spændende produktportefølje og en enestående måde at 
hjælpe kunderne på til en minimering af time-to-market med et konstant øje på 
miljøansvaret. Han ser Powerbox som en dynamisk virksomhed, hvor ikke 
mindst de nyeste produkter inden for medicoapplikationer demonstrerer et 
meget høj innnovationsniveau. 

Tidligere har Patrick Le Fèvre i mange år arbejdet som marketing- og 
kommunikationsdirektør hos Ericsson Power Modules. 

 

Om Powerbox: 

Powerbox er grundlagt i 1974 med hovedkvarter i Sverige og med lokale 
kontorer i 15 lande på fire kontinenter. Powerbox betjener kunder overalt i 
verden. Virksomheden fokuserer på fire overordnede markeder - industri, 
medico, transport/traktion og forsvar – og virksomheden designer 
effektkonverteringsprodukter af den højeste kvalitet til krævende applikationer. 
Powerbox mission er at anvende sin ekspertise til at øge kundernes 
konkurrenceevne ved at opfylde alle forsyningsbehov. Alle dele af Powerbox 
forretning har fokus på det mål lige fra design af avancerede komponenter, der 
indgår i firmaets produkter til opfølgende kundeservice. Powerbox er anerkendt 
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for sin tekniske innovation, som reducerer energiforbruget og som involverer 
evnen til at håndtere den komplette lifecycle for produkterne med en minimal 
miljøpåvirkning til følge. 

 
For mere information: 
Gitte Norup Fjeldsted, Sales Director 
Tlf. 45 28 06 22 
gitte.norup@prbx.com 
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