Sherwin-Williams tilldelas JELD-WEN European Supplier of the
Year Award 2012
JELD-WEN Europe – Europas ledande leverantör av kvalitetsdörrar – har utnämnt Sherwin-Williams till Supplier of the Year 2012.
Tillkännagivandet blev officiellt i september vid en leverantörskonferens i Frankfurt. Bland 117 kandidater valdes 10
nominerade ut, och Sherwin-Williams placerade sig främst av dessa.

JELD-WEN Supplier of the Year Award är ett årligt pris som utses av JELD-WEN-experter runt om i Europa. Juryns officiella motivering
lyder som följer:
”Sherwin-Williams tilldelas JELD-WEN Supplier of the Year Award för enastående prestation, kompetens och engagemang under 2012”.
JELD-WEN Europe är en av Sherwin-Williams större globala kunder, och även om kontot initialt hanterades från Danmark har många
medarbetare över hela världen engagerat sig för att etablera en framgångsrik affärsrelation med kunden:
”Nyckelordet här är teamwork. Alla inblandade har hjälpts åt för att kunna leva upp till den standard som JELD-WEN har kommit att
förknippa med oss”, säger Klaus Mikkelsen, Key Account Manager, Sherwin-Williams, och fortsätter:
”Det här är det första priset som Sherwin-Williams mottar i Europa och en bekräftelse på vår förmåga att utveckla stabila relationer med
våra nyckelkunder. Det visar också att alla våra ansträngningar för att upprätthålla bra leveranser och hög produktkvalitet inte har gått
obemärkta förbi. En annan sak som JELD-WEN uppskattade var vår tydliga organisationsstruktur som gör det enkelt för dem att när som
helst komma i kontakt med rätt person. De värdesatte också vårt engagemang; vår förmåga att fortsätta jobba mot en lösning även i de fall
då vi inte har svaret på förhand.”
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Om Sherwin-Williams Product Finishes
Genom sin avdelning Product Finishes är Sherwin-Williams en ledande aktör inom industriell ytbehandling som levererar lokala ytbehandlingslösningar i
global skala till OEM-företag och underleverantörer. Med hjälp av dedikerade ytbehandlingsexperter tillför Sherwin-Williams värde till
ytbehandlingsprocessen genom att erbjuda teknisk assistans på plats, skräddarsydda produkter, färg- och designservice, samt processförbättrande
expertis. Sherwin-Williams drar nytta av en infrastruktur som spänner över sex kontinenter och tillhandahåller innovativa ytbehandlingsprodukter i såväl
vätske- som pulverform för att skydda trä, metall och plast, samt utrustning och tillbehör som används vid applicering av ytbehandlingar. För en bättre finish,
fråga Sherwin-Williams™.

