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Indesit satsar stort i Norden. 
  

Expansionen kommer styras från Stockholm av den nye VD:n; 
Michele Caputo. 

 
Stockholm den 7 februari 2013 – Indesit	  Company	  SpA	  har	  beslutat	  att	  investera	  i	  Norden	  med	  en	  
långsiktig	  plan	  och	  en	  målsättning	  att	  erövra	  en	  betydande	  del	  av	  marknaden. 
	  
För	  att	  nå	  dessa	  målsättningar	  kommer	  Indesit	  att	  öka	  närvaron	  på	  dessa	  marknader	  genom	  att	  erbjuda	  
bättre	  och	  effektivare	  service	  till	  sina	  kunder.	  I	  detta	  syfte	  ska	  en	  effektivare	  infrastruktur	  utvecklas	  med	  
ett	  specialiserat	  team	  med	  säte	  i	  regionen	  och	  uppgift	  att	  täcka	  försäljning,	  marknadsföring,	  logistik	  och	  
finansiering.	  	  
	  
“Vi	  stärker	  det	  lokala	  teamet	  med	  målsättningen	  att	  utöka	  marknadstäckningen	  med	  hjälp	  av	  ett	  större	  
antal	  försäljare	  med	  bättre	  kunnande	  och	  erfarenhet	  i	  syftet	  att	  garantera	  regelbundna	  kurser	  och	  
erbjuda	  försäljningsmöjligheter	  till	  alla	  butiker	  i	  regionen.	  	  Vidare	  kommer	  vi	  att	  förbättra	  servicen	  efter	  
försäljning	  med	  hjälp	  av	  nya	  redskap	  och	  förfaranden,	  erbjuda	  West	  European	  Best	  Practises,	  samt	  
effektivisera	  det	  lokala	  distributionsnätet	  i	  syftet	  att	  reducera	  väntetider	  för	  små	  partier.	  Avslutningsvis,	  
kommer	  vi	  att	  stärka	  stödet	  för	  den	  lokala	  marknadsföringen	  för	  att	  utveckla	  vår	  portfölj	  och	  kunna	  
tillfredsställa	  våra	  nordiska	  kunder-‐	  förklarade	  Michele	  Caputo,	  Verkställande	  Direktör	  för	  Indesit	  
Company	  Nordics.	  
	  
Michele	  Caputo	  (39)	  är	  tillträdde	  som	  ny	  VD	  för	  Indesit	  Company	  Nordics	  AB	  i	  juni	  2012.	  Huvudsätet	  i	  
	  Stockholm	  kommer	  att	  fungera	  som	  bas	  för	  Indesit	  Nordics	  verksamhet	  	  i	  Norden,	  som	  förutom	  Sverige	  
även	  inbegriper	  Danmark,	  Finland,	  Island	  och	  Norge.	  	  	  
	  
Michele	  Caputo	  har	  tidigare	  tjänstgjort	  vid	  Reckitt	  Benckiser	  i	  14	  år.	  Han	  har	  sedan	  1998	  samlat	  på	  sig	  
erfarenheter	  inom	  försäljning,	  hantering	  av	  stora	  internationella	  företagskonton	  och	  handledning	  av	  
avdelningschefsgrupper.	  2006	  utsågs	  han	  till	  chef	  för	  Trade	  Marketing	  Italy	  där	  han	  bland	  annat	  
koordinerade	  ett	  antal	  Best	  Practice-‐projekt	  i	  Europa	  inom	  flera	  viktiga	  kategorier.	  2009	  utnämndes	  
Caputo	  till	  Sales	  Director	  på	  Nya	  Zeeland	  där	  han	  förbättrade	  kundengagemanget	  som	  gick	  från	  
transaktionella	  förhållanden	  till	  strategiska	  partnerskap,	  genom	  förbättrad	  marknadskompetens	  med	  
erkännande	  från	  såväl	  	  industri-‐	  som	  	  kundsidan	  (2011	  utnämndes	  han	  	  till	  	  Årets	  Leverantör	  inom	  
livsmedels-‐	  och	  läkemedelsbranschen).	  
	  

Indesit Company är ett av Europas ledande vitvarutillverkare och distributörer (tvättmaskiner, 
torktumlare, diskmaskiner, kyl och frys, spisar, fläktar, ugnar och spishällar. Indesit Company är 
en klar ledare på viktiga marknader som Italien, Storbritannien och Ryssland. Företaget som 
 grundades 1975 och etablerades på Milano-börsen  1987, omsatte   2,8 miljarder £ år 2011. 
Indesit Company har 14 produktionsanläggningar (i Italien,Polen, Storbritannien, Ryssland och 
Turkiet) och 16 000 anställda. Gruppens viktigaste märken är Indesit, Hotpoint och Scholtès. 
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